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1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, 

térségi kapcsolatok 

 

Borsodnádasd Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, az Ózdi járásban, a megyeszékhelytől 70 km-re, a 

járásszékhelytől 13 km-re található. Fekvése a megyén belül erősen excentrikus, mivel Borsodnádasd 

a megyehatáron fekszik. A fővárostól 140 km-re található, nagyjából 2 órás autóútra. Megyén belüli 

excentrikus fekvését igazolja az is, hogy közelebb fekszik Egerhez (35 km) és Salgótarjánhoz (55 km) 

is, mint Miskolchoz. Borsodnádasd a megye 23. legnépesebb városa, népességével csupán 6, 

gazdaságilag kisebb teljesítményű várost (Cigánd, Abaújszántó, Sajóbábony, Rudabánya, Gönc, 

Pálháza) előz meg (ebből ugyanakkor Cigánd járásszékhely is). A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Területfejlesztési Koncepció az alábbi módokon definiálja a várost: 

 Történeti település 

 Csökkenő gazdasági teljesítményű Ózdi járás része 

 Térségi szerepkör nélküli város 

A város gazdasági súlya a megyén belül alulértékelt, ugyanis a megye lakosságának 0,48 %-át 

tömöríti, a megyében regisztrált gazdasági szervezeteknek viszont csak 0,30 %-át. 

 

1. ábra: Borsodnádasd elhelyezkedése 

 
Forrás: Google Maps 

 

Borsodnádasd az Ózdi Járáshoz tartozik, amelybe a következő települések tartoznak: Arló, 

Borsodbóta, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, 

Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, 

Uppony (1. táblázat). A járásban két városi jogállású település található (Ózd, Borsodnádasd), a járási 

központ a térség történelmi fejlődése okán Ózd. A járás lakosságának kb. 6,05%-át Borsodnádasd 

népessége adja, a járás urbanizációs indexe (városban élők aránya) 68,96%, vagyis a városodás 

jellemző a térségre. Igaz viszont, hogy Ózd vezető szerepe megkérdőjelezhetetlen, a járás 

népességének 62,91%-át adja. Borsodnádasd a járás 5. legnagyobb települése, ez az Ózdi járás 

területének 7,28%-át jelenti. 
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1. táblázat: az Ózdi járás települései 

Település Jogállás Terület (km2) Népesség (fő) 

Arló Nagyközség 46,87 3736 

Borsodbóta Község 8,13 883 

Borsodnádasd Város 28,07 3185 

Borsodszentgyörgy Község 21,52 1195 

Bükkmogyorósd Község 9,9 126 

Csernely Község 20,62 725 

Csokvaomány Község 15 879 

Domaháza Község 28,83 781 

Farkaslyuk Község 5,48 1946 

Hangony Község 39,14 1587 

Járdánháza Község 11,24 1852 

Kissikátor Község 10,38 292 

Lénárddaróc Község 5,16 254 

Nekézseny Község 14,1 725 

Ózd Város 91,81 33141 

Sáta Község 16,51 1113 

Uppony Község 12,81 258 

Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis 

 

A város funkcionális vonzáskörzete a város által ellátott, köz- és kereskedelmi szolgáltatások, 

valamint a foglalkoztatásban betöltött szerepe révén jelölhető ki. Az egyes közszolgálati és 

foglalkoztatási funkciók területi lehatárolását szemlélteti a 2. táblázat. 

 

2. táblázat: Borsodnádasd funkcionális vonzáskörzete 

Funkció Intézmény Települések 

Szociális ellátás Borsodnádasdi Szociális 

Alapszolgáltatási Központ 

Borsodnádasd 

Közigazgatás Ózdi Járási Hivatal 

Borsodnádasdi 

kirendeltsége 

Borsodnádasd, Járdánháza, Arló, 

Borsodszentgyörgy 

Háziorvosi ellátás Orvosi rendelők Borsodnádasd 

Háziorvosi 

ügyeleti ellátás 

Orvosi ügyelet Arló, Borsodszentgyörgy, 

Járdánháza, Borsodnádasd 

Fogorvosi ellátás Fogorvosi rendelő Borsodnádasd 

Óvodai ellátás Mesekert Óvoda Borsodnádasd 

Általános iskolai 

ellátás 

Móra Ferenc Általános 

Iskola 

Borsodnádasd 

Foglalkoztatási 

funkció 

Önkormányzati 

intézmények  

Borsodnádasd, Ózd, Bélapátfalva 

PLES Zrt. 

Borsodnádasd, Ózd, Járdánháza, 

Arló, Balaton 

Reel-Pen Kft. 

Borsodnádasd, 

Borsodszentgyörgy, Ózd 

PA-ROL Kft. 

Borsodnádasd, Járdánháza, Arló, 

Ózd 
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Unio-Coop 

Borsodnádasd, Járdánháza, Arló, 

Ózd 

Vallási Borsodnádasdi Római 

Katolikus Egyházközség 

Borsodnádasd, Balaton, 

Mikófalva 
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás 

 

Borsodnádasd esetében a funkcionális vonzáskörzet Járdánháza, Arló és Borsodszentgyörgy 

településekre terjed ki. A foglalkoztatás terén elsősorban Járdánháza, Arló és Ózd emelhető ki. Ennek 

alapján kijelenthető, hogy a város elsődleges vonzáskörzete Járdánháza, Arló és Borsodszentgyörgy 

településekre terjed ki, ezeknél mind a funkcionális, mind a foglalkoztatási vonzáskörzet esetén kellő 

számú említés figyelhető meg. Másodlagos vonzáskörzetbe tartozónak ítéltünk egy települést akkor, 

ha csak az egyik kategóriában, illetve ha legfeljebb kétszer van említve a táblázatban. Ezek Ózd (csak 

foglalkoztatás vonzásban játszik szerepet), Balaton, Mikófalva, Bélapátfalva. Térképen szemlélve az is 

látható, hogy Borsodnádasd vonzáskörzethez való viszonya a természetföldrajzi adottságok miatt 

excentrikus, nem annak közepén, hanem szélén helyezkedik el. Az excentrikus helyzet nem segíti elő a 

település városi funkcióinak további erősödését, amely megalapozza ALABÁN P. (2010) azon 

megállapítását, hogy Borsodnádasd városi funkcióktól mentes, hiányos funkciójú, ún. faluváros. 

 

2. A területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések vizsgálata 

 

A Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót (OFTK), mint 

országos hatókörű alapdokumentumot Magyarország Kormánya az 1/2014 (I.3). számú Országgyűlési 

Határozatával fogadta el. A dokumentumban Borsodnádasd neve, a település kis mérete és országos 

szinten elhanyagolható súlya miatt nincs nevesítve. A várost is magában foglaló Ózdi járás az alábbi 

módokon van jelen a dokumentumban: 

 Erőteljes negatív vándorlási egyenleggel sújtott térség 

 73 év alatti születéskor várható élettartam 

 A járás teljes területe a módszertan alapján számítva elmaradott településekből áll 

 Az országos átlag kétszeresét meghaladó roma népességgel rendelkező járás 

 Tájrehabilitációval érintett járás 

 Ásványi nyersanyag gazdálkodás térségével érintett járás 

 A turisztikai térszerkezetben sem Borsodnádasd, sem az Ózdi járás nem képvisel jelentős erőt. 

Ha megnézzük az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció funkcionális térségeket 

bemutató, jelen dokumentum 2. számú ábráját, akkor abból világosan látszik a térség erősen 

periferikus elhelyezkedése. Lényegében a hosszú távú koncepció kizárólag a környezeti 

meghatározottságú, természetközeli gazdálkodás területeként számol a város tágabb térségével. 

Különösen érzékenyen érinti a város további lehetőségeit, hogy sem a gazdasági-technológiai 

magterületeknek, sem a turisztikai funkciójú területeknek nem része. 

 

 

2. ábra: Magyarország funkcionális térségei 
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Forrás: Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepció Helyzetértékelés munkarésze az alábbi 

két módon említi Borsodnádasd nevét. Ezek közül az első egy negatív asszociáció, mivel a múlt terhes 

örökségének felszámolására kötelezi az arra illetékes személyeket és szervezeteket. A második 

ugyanakkor egy, jövőbe mutató pozitív megvilágításba helyezi a város belső környezetét. A történelmi 

adottságok ui. a települési identitás erősítésében és a turizmus fellendítésében is sokat jelenthetnek. 

 A Borsodnádasdi Lemezgyár területe és kapcsolódó lerakó területei rekultivációra váró 

szennyezett terület 

 A római katolikus templom és plébániaház védett épületegyüttes, amellyel Borsodnádasd a 

történeti település besorolásba tartozik. 

Az Ózdi járásról, illetve kistérségről a dokumentum az alábbi módokról tesz említést: 

 Bruttó hozzáadott érték tekintetében 2000 és 2010 között egyharmadnyi csökkenést produkált 

 Ez az egyetlen kistérség a megyében, ahol az 1 főre jutó bruttó hozzáadott érték csökkent 

 A kereskedelmi szálláshelyeken regisztrált vendégéjszakák száma 2000 és 2010 kötött több, 

mint kétharmadával csökkent, vagyis a térség turisztikai szerepe is jelentősen mérséklődött 

 2000 és 2010 között kb. 11%-os népességcsökkenés, ami tovább nehezíti a térség 

válsághelyzetének megoldását. 

 Személyi jövedelemadó alap itt nőtt legkisebb mértékben a megye kistérségei közül 2000 és 

2010 között 

 Ózd környékére a dokumentum urbanizálódó térséget állapított meg, amelynek városi 

jogállása ellenére nem része Borsodnádasd. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program – Stratégiai részprogram Borsodnádasd nevét 

önállóan nem említi. A város környezete, így az Ózdi járás vagy kistérség neve az alábbi 

asszociációkban jelenik meg: 
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 A megye országos szinten is leghátrányosabb kistérségeiben fejlesztési célú 

adókedvezmények és foglalkoztatási ösztönzők nyújtása 

 Mezőgazdasági termelés versenyképességének javításán belül az Ózdi dombvidék 

erdőgazdálkodásra, energiaerdők telepítésére alkalmas 

 

 

3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 

 

Az Országos Területrendezési Tervet az Országgyűlés a 2003. évi XXVI. törvénnyel fogadta el, 

amelyet 5 évente felülvizsgál, legutóbb 2013-ban, amely 2014. január 1-ével lépett hatályba. 

Borsodnádasd ebben az alábbi módokon érintett: 

 Erdőgazdálkodási térség 

 Települési térség 

 Főút 

 Földgázszállító vezeték 

Az egyes övezeti besorolások közül alábbiak érintik a település területét: 

 Országos ökológiai hálózat övezete 

 Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 

 Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 

 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 

 Országos vízminőség-védelmi terület övezete 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Terve övezeti besorolásaiban Borsodnádasd az alábbi 

módokon érintett: 

 Települési területek övezete: érzékeny települési területek 

 Tervezett egyéb mellékút hálózati elemek: közvetett érintettség, a tervezett Járdánháza – 

Csernely összekötő út javítja Borsodnádasdnak a megyeszékhelytől és a Sajó-völgyi városias 

térségtől való elérhetőségét 

 Ökológiai övezetek: magterület, ökológiai folyosó 

 Kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek övezete 

 Erdőtelepítésre alkalmas területek övezetei 

 Országos és térségi komplex tájrehabilitációt igénylő területek övezete: országos komplex 

tájrehabilitációt igénylő terület övezete 

 Országos jelentőségű és térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetei: országos 

jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 

 Történeti települési terület övezete 

 Ásványi nyersanyag-gazdálkodási területek övezete 

 Földtani veszélyforrás területe 

 Vízeróziónak kitett terület által érintett települések övezete 

 Műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények által igénybe vett térségek: 

o 120 kV-os elosztó hálózat távvezeték elemei: (Mezőkövesd) – Eger – Borsodnádasd – 

Ózd, (Lőrinci erőmű) – (Borsodnádasd) – Ózd 

o Térségi szénhidrogén hálózat: Kazincbarcika – Vadna – Ózd – Borsodnádasd – 

(Pétervására) 

o 25. számú főút: Kerecsend – Eger – Bánréve 

o Térségi jelentőségű szennyvíztisztító telep: Borsodnádasd 
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4. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek 

vonatkozó megállapításai 

 

Borsodnádasd a következő településekkel határos: 

 Arló 

 Járdánháza 

 Balaton (Heves megye) 

 Bekölce (Heves megye) 

 Szentdomonkos (Heves megye) 

A várossal határos települések településszerkezeti és településrendezési terveiben nem jelenik meg 

olyan elem, amely hatással van Borsodnádasd település fejlődésére. A 25-ös és 26-os főközlekedési 

utak fejlesztése a Kormány középtávú tervei között szerepel, amelynek részeként az út több helyen új 

nyomvonalra kerül. Ez jelenleg még nincs átvezetve az érintett települések (Szentdomonkos, 

Borsodnádasd, Járdánháza) településszerkezeti terveiben, ám ez a módosítási igény a közeljövőben 

megoldandó. 

 

5. Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása 

5.1. A hatályos fejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia vonatkozó 

megállapításai 

 

Borsodnádasd Város Önkormányzata 2013-ban készítette és fogadta el 7 évre, vagyis 2020-ig tartó 

Integrált Városfejlesztési Stratégiáját. Ez nem a 314/2012 (XI. 8.). Kormányrendelet előírásai alapján 

készült, ezért van most szükség annak felülvizsgálatára. A korábbi Stratégiában megfogalmazott célok 

ma is érvényesek. Az Integrált Városfejlesztési Stratégiában megfogalmazott célokat, és azok 

megvalósulását a 3. táblázat foglalja össze.  
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3. táblázat: az IVS célkitűzései 

Tematikus célok Célkitűzések Megvalósult Tervezett 

Városi környezet 

és infrastruktúra 

fejlesztése, 

önkormányzati 

intézmények 

rekonstrukciója 

Játszótér és parkok kialakítása Új Polgármesteri Hivatal előtti park 

Alsó-tó játszótér fejlesztés 

„Zöld város” projekt részeként 

városközpont zöldfelületi 

rendszerének megújítása 

A meglévő parkok, közösségi terek rehabilitációja  „Zöld város” projekt részeként újul 

meg a városközpont zöldfelületi 

rendszere 

Parkoló építés Új Polgármesteri Hivatal épületéhez 

kapcsolódóan 

Új Coop szupermarket építéséhez 

kapcsolódóan 

„Zöld város” projekt részeként új 

parkolók építése 

Temetők fejlesztése  Ravatalozók felújítása, temetők 

zöldfelületi rendszerének 

fejlesztése 

Önkormányzati intézményépületek, oktatási 

intézmények akadálymentesítése, hőszigetelése, 

tetőfelújítása 

Általános Iskola tetején napelemes 

rendszer kiépítése 

Új Polgármesteri Hivatal épületének 

kialakítása 

Molnárkalács Ház kialakítása 

 

Járdák, kerékpárutak, utak rekonstrukciója, építése Vörösmarty Mihály utca felújítása Önkormányzati utak felújítása 

Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése Vízelvezető árkok fejlesztése: 

Köztársaság utca, Vájár utca 

Vízelvezető árokrendszerek további 

fejlesztése 

Önkormányzati intézmények eszközbeszerzése, 

informatikai fejlesztése 

Új Polgármesteri Hivatal építése és 

kialakítása 

Informatikai fejlesztések 

Helyi műemléki, muzeális épületek felújítása Molnárkalács Ház kialakítása Volt Jegyzői Ház felújítása a „zöld 

város” projekt keretében, 

helytörténeti gyűjtemény 

kialakítása 

Városmarketing kialakítása Molnárkalács, mint brand kialakítása Lemezgyári múltra építő brand 

erősítése 

Közbiztonság javítása infrastruktúra fejlesztéssel  Térfigyelő kamerarendszer 

fejlesztése 

Gazdasági és A vállalkozások feltételrendszerének megteremtése  Volt Lemezgyár területének ipari 
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természeti 

erőforrások 

kiaknázása, 

fejlesztése és 

védelme 

önkormányzati és magántőke bevonásával, a 

szükséges ipari területek feltételeinek 

megteremtésével 

jellegű fejlesztése (távlati terv) 

A kis- és középvállalkozások működési 

feltételeinek javítása pályázati lehetőségekre való 

figyelemfelhívással 

KKV szektorban nyertes pályázatok 

megvalósítása 

Gazdaságfejlesztést szolgáló 

pályázatok megvalósítása 

Szennyező források megszüntetése  Szennyezett területek rekultivációja 

Települési zöldfelület kialakítása, védelme Új Polgármesteri Hivatalhoz 

kapcsolódó zöldfejlesztések  

„Zöld város” projekt tervezett 

fejlesztései 

Helyi 

identitástudat 

kialakítása és a 

hozzá kapcsolódó 

infrastruktúra 

fejlesztése 

Közösségi tér kialakítása a különböző korosztályú, 

érdeklődési körű helyi emberek számára 

Új Polgármesteri Hivatal épületéhez 

kapcsolódó közterület-fejlesztések 

„Zöld város” projekt részeként 

tervezett közösségi térfejlesztések 

Sportinfrastruktúra fejlesztése: futballpálya, 

teniszpálya, kézilabdapálya 

Labdarúgó sportpálya fejlesztése 

Nádasd Fitness fejlesztése 

„Zöld város” projekt keretében 

tervezett sportpálya fejlesztések 

A hagyományos városi ünnepek, programok 

megrendezése, újak szervezése 

Molnárkalács Fesztivál rendszeres 

megrendezése 

 

A település sportlétesítményeinek korszerűsítése és 

környékének rendezése 

Labdarúgó sportpálya fejlesztése  

Városi tömegsportnapok szervezése  Közösségi sportolási lehetőségek 

fejlesztése 

Autóversenyzés, technikai sportok feltételeinek 

továbbfejlesztése 

 Technikai sportok lehetőségének 

fejlesztése 

Országos jelentőségű kulturális- és sportesemények 

lehetőségeinek kiaknázása, feltételeinek 

megteremtése 

Molnárkalács Fesztivál rendszeres 

megrendezése 

 

Turizmus, 

idegenforgalom 

fejlesztése 

Szálláshelyek bővítése érdekében szükséges a telepi 

vendégház felújítása 

 Telepi vendégház felújítása 

A város és környékének vonzóbbá tétele érdekében 

a források környékének rendezése, szalonnasütő és 

pihenő kialakítása 

Források rendezése  

A két tó környékének folyamatos rendbetétele  A két tó környékének fejlesztése 

A kilátó és környékének rendbetétele  A kilátó környékének rendezése 

Szálláshely üzemeltetéssel, vendéglátással 

foglalkozó helyi vállalkozók segítése 

információval, tájékoztatóval, pályázati 

támogatásokkal 

 Idegenforgalomban résztvevő 

KKV-k fejlesztése 
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A bakancsos turizmus további támogatása és a 

Heves-Borsodi-dombság kerékpártúra útvonal 

feltételeinek megteremtése 

 Gyalogos és kerékpáros turizmus 

fejlesztése 

Humán erőforrás 

fejlesztése 

Leszakadó csoportok, ill. a településen élő romák 

társadalmi-gazdasági felzárkóztatása képzése, 

oktatása a munkaerő-piaci igényekhez igazítva 

Tanoda program 

 

 

Oktatási, szakképzési programok az érintett 

lakosság számára 

Báthori István Gimnázium 

Borsodnádasdi Tagintézmény 

felnőttképzése 

 

Közfoglalkoztatás lehetőségének megteremtése, 

továbbfejlesztése 

Hosszútávú-, mezőgazdasági-, belvíz-, 

biogazdálkodás-, helyi sajátosság, 

illegális hulladék lerakók 

felszámolása, útőr-, mezőgazdasági 

utak karbantartása, közúthálózat 

karbantartás, téli értékteremtő 

programok 

 

Komplex beilleszkedési program kialakítása   

Önkormányzati intézmények dolgozóinak képzése, 

oktatása 

2017. évben releváns képzések: 

Polgármesteri Hivatal: 

Továbbképzési kötelezettségének 2017 

évben 9 köztisztviselő tett eleget.  

 

Szociális Alapszolgáltatási Központ: 

2 fő vett részt képzésben. Megszerzett 

végzettség élelmezésvezető. 

 

Mesekert Óvoda: 

2017. február 1-től az intézmény 

dolgozóinak létszáma bővült 1 fő 

pedagógiai asszisztenssel. 

6 fő óvodapedagógusból 5 fő vett részt 

(1 fő gyakornok) továbbképzésen. 

Mesekert Óvoda: 

Az óvoda intézmény 

gyermeklétszámához viszonyítva – 

95 fő – szükséges lenne 3 fő 

óvodapedagógus. 

Forrás: Integrált Városfejlesztési Stratégia, 2013 
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5.2. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések 

Borsodnádasd Város Önkormányzata több településközi önkormányzati együttműködésben vesz részt, 

így: 

 Ózd Kistérség Többcélú Társulás 

 Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 

 Nádasd Települések Szövetsége 

 Kisvárosi Önkormányzatok Szövetsége 

 Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 

Borsodnádasd Város Önkormányzata működésére nem jellemzőek a településfejlesztési és 

településrendezési szerződések. Elsősorban vállalkozások fejlesztései jelentenek egyben 

településfejlesztést is. Ilyenre példa az új Coop szupermarket, aminek építésekor az áruház 

környezetének rendezése, parkolók építése is megtörtént. Ezen kívül nincs példa a vállalkozói szféra 

és az önkormányzat közötti hasonló együttműködésre. 

 

6. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata 

 

6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök 

Borsodnádasd Város Településrendezési és Településszerkezeti Terve az Integrált Településfejlesztési 

Stratégiával egy időben kerül felülvizsgálatra és szükség szerint módosításra. A felülvizsgálatra azért 

van szükség, mert az előző rendezési tervet 2005-ben fogadta el a Képviselő-testület, így mára több 

tekintetben elavulttá vált. Borsodnádasd Város Önkormányzata vállalja, hogy a módosított 

Településrendezési és Szerkezeti Terv elfogadása után, az abban foglalt megállapításokat az Integrált 

Településfejlesztési Stratégiában is átvezeti. 

 

6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek 

A 2006-ban elfogadott Településrendezési Terv megállapításai közül az alábbiak valósultak meg: 

 Alsó tó környékén különleges terület – szabadidőközpont (K-szk) kialakítása folyamatos, 

játszótér és kültéri utcabútorok kihelyezése megtörtént. 

 Új városháza környékén kijelölésre tervezett településközponti vegyes terület (Vt) 

kialakításának első üteme lezárult, megvalósult a Polgármesteri Hivatal, a Közösségi Ház és 

Könyvtár, valamint a Szociális Alapszolgáltatási Központ új, illetve felújított épületei.  

 

  



BORSODNÁDASD Integrált Településfejlesztési Stratégia   MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

23 

 

7. A település társadalma 

7.1. Demográfia, népesesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, 

jövedelmi viszonyok, életminőség 

A 3. ábra a település népességváltozásának kiigazított adatsorát mutatja be. A város népessége az 

Ózdi járáshoz, valamint a megyéhez képest kisebb mértékben csökkent, és 2015-re a 2005. évinek 

közel 94%-át érte el, míg az Ózdi járásban 89,66, a megyében 91,01%-át. 

 

3. ábra: a város népességének változása 2005 - 2015 között 

 
Forrás: KSH Tájékoztatási Adatbázis 

 

A népesség összetétele kapcsán a következők mondhatók el: 

 2015-ben a lakosság 15,04%-a volt 15 éven aluli, ez kismértékű, nem szignifikáns emelkedés 

a 2005. évihez képest. A 15-59 éves, aktív korú népesség aránya 10 év alatt 1,2%-kal 

csökkent, 2015-ben a teljes népesség 59,06%-át tette ki. A 60 év feletti népesség aránya ez idő 

alatt több, mint 2%-kal emelkedett, és 2015-ben a népesség 25,90%-a volt. 

 A lakónépesség aránya a városban az állandó népesség kb. 99%-a, vagyis nagyjából azonos 

mértékben van jelen a településen a lakó és az állandó népesség. Ez azt igazolja, hogy a 

településen lakcímmel rendelkezők mindennapos tartózkodási helye is Borsodnádasd. Ezzel 

szemben a járásban az állandó népesség 93,56, a megyében 95,57%-át teszi ki a lakónépesség, 

vagyis a lakosok egy része csak bejelentett lakcímmel rendelkezik, az elvándorlás miatt a 

lakóhelyük távol található. 

A kormegoszlást vizsgálva szembetűnő a 30-60 év közötti korosztály erős férfitöbblete (4. ábra). Ez a 

város történelmi adottságaival van kapcsolatban, mivel a város és környékének bányáiban, ipari 

üzemeiben zömmel férfiak dolgoztak. Ez a réteg jelenleg a munkalehetőségek hiányában mély 

egzisztenciális válsággal kénytelen szembenézni. A 60 év felettiek esetében itt is jelentkezik a már 

hagyományosnak mondható nőtöbblet. A városban élők átlag életkora a KSH adatai alapján 40,89 év. 
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4. ábra: a város állandó népességének kormegoszlása, 2015 

 
Forrás: KSH Tájékoztatási Adatbázis 

 

Az 5. ábra a természetes népességváltozás tényezőinek változását mutatja a 2005. évi bázisévhez 

képest. Jól látható, hogy amíg az élveszületések száma a településen hosszabb időtávot nézve nem 

csökkent, addig a halálozások száma a 2008. évtől szignifikánsan elkezdett mérséklődni, Ennek 

eredménye, hogy Borsodnádasdon a természetes népességfogyás üteme a 2005. évi alig 45%-ára 

zsugorodott, ami mindenképpen örvendetes tény. Ugyanezen idő alatt az Ózdi járásban a 

népességfogyás üteme a 2005. évi 47%-a, a megyében pedig 87%-a lett, vagyis mind a megyénél, 

mind a járásnál jobb eredményt produkált e téren a város. Különösen örvendetes tény demográfiai 

szempontból az élveszületések számának 2011 óta tartó folyamatos trendszerű emelkedése. 

 

5. ábra: a népességváltozás tényezőinek változásai 

 
Forrás: KSH Tájékoztatási Adatbázis 

 

A 6. ábra a település migrációs helyzetének változásait mutatja a 2005. évi bázisévhez képest. Mind 

az elvándorlás, mind az odavándorlás folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, amelyek egyenként 
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egy-egy negatív demográfiai következményre vezethetők vissza. Az odavándorlás csökkenésében a 

város és térsége népességmegtartó erejének gazdasági és tőkevonzó képességének alacsony szintjét 

kell látni. Mivel a térségben is egyre kevesebb az aktív és fiatal, munkaképes korú személy, így a 

beköltözések száma emiatt is csökken. Az elvándorlás csökkenésének ugyanez az oka, miszerint a 

térségben jószerivel már csak azok maradtak, akik tudás- vagy képességbeli hátrányuk miatt nem 

tudtak vagy nem akartak elmenni a városból a jobb élet reményével kecsegtető megyékben vagy 

idegen országokba. A város vezetése az elmúlt években intézkedések sorát hozta meg azért, hogy a 

település népességmegtartó képessége erősödjön, ez azonban (legtöbbször nem az önkormányzat 

hibájából) az adatok tükrében csak részlegesen sikerült. 

Fontos ugyanakkor megemlíteni, hogy a városban több olyan év is volt, amikor a migrációs egyenleg 

pozitív volt. Ez sem az Ózdi járásban, sem a megyében nem volt jellemző, így a települése migrációs 

egyenlege mindenképpen okot ad a bizakodásra. Az elvándorlások számának további csökkentése és 

az odavándorlások számának emelése a település jövőjét is befolyásoló demográfiai feladat. 

 

6. ábra: a város migrációs adatai 

 
Forrás: KSH Tájékoztatási Adatbázis 

 

Az 1000 házasságkötésre jutó válások számának változásában azt látjuk, hogy amíg a megyében 2015-

re a 2005. évinek 64,37%-ára, az Ózdi járásban pedig 53,97%-ára csökkent, addig Borsodnádasdon 

125,93%-ára nőtt. Igaz, 2007 óta itt is trendszerű csökkenés a jellemző, 2015-ig a 2007. évihez képest 

57,57%-kal csökkent a válások volumene. A városban 2005 és 2015 között összesen 190 

terhességmegszakítást hajtottak végre. Az adatok alapján kijelenthető, hogy abortusz nélkül a 

természetes népességfogyás üteme a jelenlegi harmadára mérséklődne. A város népességének kb. 

27%-a hajadon/nőtlen, ez az érték mind a járás, mind a megye értéke alatt marad. A házasok aránya 

ugyanakkor itt a legmagasabb, közel 47%, a járás 42,5 illetve a megye 44%-ához képest. Az 

elöregedés mértékét jelzi az özvegyek magasabb aránya: a településen élők 16%-a tartozik ide, míg a 

járásban 14, a megyében 13%. Az elváltak aránya, a házasságban élők számával összefüggésben, itt a 

legkisebb, 10%, az Ózdi járásban és a megyében 12, illetve 11%. 

A 6. táblázat a népesség képzettségi jellemzőit mutatja az alap-, közép- és felsőfokú végzettség 

tekintetében. A Borsodnádasdon élők végzettségi mutatói minden tekintetben alatta maradnak az Ózdi 

járás, valamint a megye adatainak. A 25 éven felüli népességnek csak 7,6%-a rendelkezik felsőfokú 

végzettséggel, ami alig fele a megye 14,2%-os adatának. Érdekesség továbbá, hogy mind a közép-, 
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mind a felsőfokú végzettségűek esetében a nők aránya felülmúlja a férfiakét. Ennek történelmi okai 

vannak, mivel a település férfi lakossága a város mára erősen megkopott fényű (vagy teljesen meg is 

szűnt) ipari üzemeiben dolgozott, illetve dolgozik, amelyhez kisebb mértékben volt szükséges a 

magasabb kvalifikáció. 

 

4. táblázat: a város lakónépességének végzettségi adatai 

  Borsodnádasd 

Ózdi 

járás 

Borsod-Abaúj-

Zemplén megye 

Legfeljebb általános iskolai végzettségűek 

a 15 évesnél idősebb népesség %-ában 

Férfi 91,8 93,2 95,5 

Nő 85,2 88,6 90,9 

Összesen 88,4 90,8 93,1 

Legfeljebb középfokú végzettségűek a 18 

évesnél idősebb népesség %-ában 

Férfi 28,8 31 40,2 

Nő 31,6 34,6 45,6 

Összesen 30,2 32,9 43,1 

Felsőfokú végzettségűek a 25 évesnél 

idősebb népesség %-ában 

Férfi 7,4 8,2 13,3 

Nő 7,8 9 15 

Összesen 7,6 8,7 14,2 

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálás 

 

A 7. ábra a népesség nemzetiségi összetételét mutatja. Borsodnádasdon a népességen belül kissé 

magasabb arányban van jelen a magyar népesség, mint az Ózdi járás, vagy a megye településein. A 

legnagyobb nemzetiség itt is, ahogy Északkelet-Magyarország egészére jellemzően, a cigányság, 

melynek részesedése a megyéhez képest magasabb, a járáshoz viszonyítva ugyanakkor kisebb. Az 

ipari és bányászati múlt következményeként jelen van csekély lélekszámú (a 2011. évi 

népszámláláskor 13 fő) németség is. 

 

7. ábra: a város lakosságának nemzetiségi összetétele 

 
Forrás: KSH 2011. évi népszámlálás 

 

Ha a 8. ábra alapján a vallási megoszlást vizsgáljuk, a római katolikus népesség túlsúlyára lehetünk 

figyelmesek a városban. A második legnagyobb, a református felekezet tagjának a 2011. évi 
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népszámláláskor összesen 84 fő vallotta magát. Ha figyelembe vesszük, hogy általános vélekedések 

szerint kb. a válaszadók kb. 10%-a lehet egy felekezetben rendszeres vallásgyakorló, akkor látható, 

hogy a római katolikus egyházon kívül más egyházak legfeljebb csak szórvány szintjén vannak jelen. 

A városban a felekezethez nem tartozók aránya kicsit felülmúlja (14,7%) a megye (12,1%) adatát, 

ugyanakkor alatta marad a járásénak (18,33%), vagyis ebből következően a járás többi településéhez 

képest a vallásgyakorlás elfogadottabb jelenség a városban, mint környezetében. Ezt igazolja, hogy az 

ateisták aránya Borsodnádasdon kevesebb (0,63%), mint a járásban, vagy a megyében (0,85%). 

 

8. ábra: a város népességének felekezet szerinti megoszlása 

 
Forrás: KSH 2011. évi népszámlálás 

 

A városban működő háztartásokra átlagosan 2,4 fő jut, ami a megyei, illetve járási adatokkal 

megegyezik. A gyermekes családok száma ugyanakkor elmarad (62,24%) a járás (66,01%), illetve a 

megye (67,11%) adataitól. Ez a település erősen periferikus fekvésére vezethető vissza, a gyermekes 

családok inkább a megye prosperálóbb térségeiben telepednek le. Mivel a válások aránya itt 

alacsonyabb, ezért az egy szülős gyermekes családok részesedése is itt kisebb, Borsodnádasdon a 

családok 28,76%-a egy szülős, míg a járásban 34,14%, a megyében pedig 30,62%. A városban 1 

családra átlagosan 2,86 családtag jut, míg a járásban 2,97, a megyében pedig 2,96, vagyis ez 

utóbbiakhoz képest kisebb létszámú családok a jellemzőek. Mivel a családok jellemzően kétszűlős 

háztartások, ezért az elmaradás a gyermekek alacsonyabb számának a következménye. Ezzel 

magyarázható, hogy míg Borsodnádasdon 1,04 gyermek jut egy családra, az Ózdi járásban 1,2, a 

megyében pedig 1,16. 

A településen élők jövedelmi viszonyairól ad tájékoztatást a 9. ábra. Ennek alapján Borsodnádasd 

egzisztenciális viszonyai a járáshoz képest kissé rosszabb képet mutatnak. A főállású adófizetők közel 

harmada évi 600 ezer forintnál kisebb jövedelemmel rendelkezik, ez a réteg szinte kizárólag 

segélyekből és közcélú munkákból próbál megélni. A városban élő adófizetők 83,95%-a évi 2,5 millió 

Ft-nál kevesebb (bruttó) jövedelemből kénytelen gazdálkodni. A 3 millió Ft feletti jövedelemből 

gazdálkodók aránya a járáséval megegyezik. A városban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatai alapján 

125 000 Ft volt 2015-ben az átlagos jövedelem, míg a járás egészében 126 400 Ft. 

A foglalkoztatás helyzete terén előnyös helyzetben van azzal a város, hogy a háztartások mindössze 

26,58%-a rendelkezik maximum 1 foglalkoztatottal, míg a járásban 30,25%, a megyében 31,69% ez az 
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érték. Hátrány ugyanakkor, hogy a 100 háztartásra jutó foglalkoztatottak száma Borsodnádasdon 68, 

míg az Ózdi járásban 71, a megyében pedig 85 fő. 

A településen a 2011. évi népszámlálás adatai alapján igen alacsony a foglalkoztatottak száma. Bár a 

megyei 33,78%-os és az Ózdi járás 28,62%-os adata sem ad okot optimizmusra, Borsodnádasd 

27,36%-os értéke ezeket is alulmúlja. A városban az átlagnál magasabb az inaktív keresők részesedése 

(38,69%), ez mind a járás területén (34,29%), mind a megyében (31,52%) alacsonyabb. Az eltartottak 

aránya ugyanakkor Borsodnádasdon a kevesebb (25,5%, a járási 27,71, és a megyei 27,11%-kal 

szemben). 

 

9. ábra: a város adófizető lakosságának jövedelmi kategóriák szerinti megoszlása 

 
Forrás: Területfejlesztési Információs Rendszer 

 

7.2. Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 

A településen az 1. térkép szerint 4 szegregátum, valamint szegregációval veszélyeztetett terület, 

illetve 1 szegregátumon kívül lévő telepszerű környezet található. Telepszerű lakókörnyezetet ezen 

kívül mindegyik szegregátumban találunk. A városban az alábbi helyen találhatók szegregátumok 

vagy szegregációval veszélyeztetett területek. 

 Kölcsey Ferenc utca, Barátság utca és Táncsics Mihály utca környezete. Ezen belül telepi 

lakókörnyezet van a Kölcsey Ferenc és a Barátság utcákban. 

 Kossuth Lajos utca – Köztársaság utca – Rákóczi Ferenc utca – Kossuth Lajos utca – Hódos-

patak által közrezárt terület 

 Hasznos telep, főleg nemzetiségi népesség által lakott, telepszerű lakókörnyezet 

 Karácsonylova utca – Mező utca – Berek utca – Domb utca – Radnóti Miklós utca környezete. 

Ezen kívül, kevésbé látványosan, de további demográfiai jellegű problémák jelennek meg az alábbi 

helyeken. 

 Az Eötvös Lóránd utcában lévő társasházak korábban rendezett környezete a leromlás jeleit 

mutatja. Az itt korábban meglévő játszóteret a közeli szegregátumban élő, alacsony társadalmi 

státuszú lakosság kezdte, sokszor nem rendeltetésszerűen használni, ami a játszótár lakók 

általi lebontatásához vezetett. 

 Erőteljesen jelen van az alacsony egzisztenciális szinten lévő lakosság a társas- és 

ikerházakból álló Móricz Zsigmond és a Vörösmarty Mihály utcákban. 
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 Ugyancsak erőteljes a veszély a szegregálódásra a Táncsics Mihály utca környezetében 

(Táncsics-telep), ahol kisebb méretű valódi telepi környezet is található. 

 Telepi lakókörnyezet található az Arany János utca végében is. 

 

1. térkép: a város társadalmi problémáinak térbeli elhelyezkedése 

 
Forrás: KSH adatszolgáltatás és önkormányzati adatgyűjtés alapján saját készítés. Jelmagyarázat: bordó: szegregátum, 
sárga: szegregátumon kívüli telepi lakókörnyezet 

 

7.3. Települési identitást erősítő tényezők 

7.3.1. Települési identitás történelmi tényezői 

 

Bár a település a kutatások szerint az ősidők óta lakott, oklevélben pedig már 1327-ben is említik, a 

XIX. századig neve nem volt ismert. Ismertségét a XIX. század első harmadában a környéken talált 

barnaszénvagyon, valamint az erre épülő ipari termelés alapozta meg. 1864-ben alakult meg a Nádasdi 
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Vashengergyár, amely több, mint 120 évig meghatározta a település életét, identitásában pedig mind a 

mai napig meghatározó tényező. A város korábban magyar etnikumú paraszti közösségből állt, ehhez 

felvidéki, német és egyéb külföldi (morva, porosz, osztrák) vasipari szakembergárda települt be a 

vasipari kultúra elterjesztéséért. Ez az együttélés máshol nem tapasztalható települési identitást és 

településszerkezetet eredményezett. 

Az üzem később lemezgyárrá alakult át, a Rimamurány – Salgótarjáni Vasmű Rt. ide telepítette teljes 

lemezgyártó kapacitását. A gyár 1992-ig működött, mára annak területe erőteljesen leromlott, több 

épületet elbontottak. A település identitásába azonban beleivódott az üzem működése, bezárásáig 

meghatározta a település mindennapjait. Működése hozzájárult a település polgárosodásához, munkás 

lakótelepek építése mellett, nőegylet, három cserkészcsapat, dalárda, színjátszó kör, tűzoltó egyesület 

és sport egylet is működött. 

 

7.3.2. A települési identitás társadalmi tényezői 

A városban három nemzetiség van jelen. Legnagyobb arányban a magyarság képviselteti magát. A 

cigányság növekvő arányban él Borsodnádasdon, a roma kultúra egyre inkább meghatározó identitás-

befolyásoló tényezővé válik. A roma népesség korábban a lemezgyárban segédmunkaerőként 

dolgozott, a gyár bezárásával, szakképzetlenségük folytán alig kapnak munkalehetőséget. Az etnikai 

népesség jelenléte ezáltal kevésbé tud termelő módon hozzájárulni a város teljesítményéhez, ami a 

település belső identitását is negatív értelemben befolyásolja. A városban Roma Önkormányzat 

működik, tevékenysége jelentős pozitív energiát jelent a település mindennapjaiban. A németség ma a 

kitelepítések miatt elenyésző számban van jelen, holott a vasipari művelés elterjesztése nem kis 

részben hozzájuk kötődik, nem beszélve a település bányászati múltjáról. 

A gyár működéséhez jelentős férfi népesség települt be. Ennek következménye, hogy ma is a 30-50 

éves korosztályban stabil férfi többlettel rendelkezik a település, mely a környéken nem tapasztalható 

egyediséget kölcsönöz a városnak. 

Jövőbe mutató, a város belső identitását növelő tényező a molnárkalács készítés. Az önkormányzat 

kiemelt figyelemmel kezeli a molnárkalács készítésének megőrzését és utókornak való átadását. A 

termék olyannyira meghatározza a település identitását, hogy az önkormányzat néhány éve 

Molnárkalács házat létesített, ahol a termék megvásárlása mellett a készítését is bemutatják. A 

Molnárkalács Fesztivál pedig 2017-ben kilencedik alkalommal került megrendezésre. A molnárkalács 

készítése a település ipari múltjára épül, mivel az ostyák sütéséhez használt sütővasak a Borsodnádasdi 

Lemezgyárban készültek. Így a hagyomány tovább ápolása a hajdani ipari múlt újragondolt 

megőrzése. 

 

7.3.3. Civil szervezetek 

Borsodnádasd civil egyesületeinek és alapítványainak működését és tevékenységét a 6. táblázat 

foglalja össze. 

 

5. táblázat: Borsodnádasd civil szervezeteinek működési háttere 

Név Nyilvántartási 

szám 

Tevékenység 2016. évi adózott 

eredmény (1000 Ft) 

A Jövő Borsodnádasdjáért 

Egyesület 

05-02-0063971 szociális, kulturális, 

tevékenység 

-59 

BORSODNÁDASD FITNESS 05-02-0065447 sporttevékenység 918 
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SPORT Egyesület 

Borsodnádasdi Labdarúgók 

Sportegyesülete 

05-02-0002093 sporttevékenység 1461 

Borsodnádasdi Művelődésért, 

Kultúráért és Sportért 

Közalapítvány 

05-01-0000816 kulturális 

tevékenység 

81 

Borsodnádasdi Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület 

05-02-0000104 egyéb tevékenység 4 

Borsodnádasdi Polgárőr 

Egyesület 

05-02-0064062 egyéb tevékenység 121 

Borsodnádasdi Rádiós Klub 05-02-0001581 sporttevékenység 0 

Borsodnádasdi Vasas Horgász 

Egyesület 

05-02-0000138 sporttevékenység 338 

Keresztény Családok Jövőjéért 

Alapítvány 

05-01-0001789 szociális tevékenység -282 

Mátéhegyi Ökopark és 

Sportcentrum Közhasznú 

Egyesület 

05-02-0001102 közösségi, társadalmi 

tevékenység 

304 

Mad Boyz Motorsport Egyesület 05-02-0064870 sporttevékenység 466 

Észak-Magyarországi Off-Road 

Sport Egyesület 

05-02-0065247 sporttevékenység -684 

Forrás: civil szervezetek névjegyzéke 

 

Fentieken kívül számos olyan országos szervezet és érdekképviselet van, amely rendelkezik a 

városban alap- vagy tagszervezettel: 

 Mozgáskorlátozottak Borsodnádasdi Csoportja 

 Magyar Vöröskereszt Borsodnádasdi Csoportja 

 Magyar Rákellenes Liga Borsodnádasdi Alapszervezete 

 Vasas Szakszervezet 

A városban több, a helyi identitást és életet befolyásoló civil társaság is működik: 

 Borsodnádasdi Természetjárók Baráti Köre: 1996-ban alapították, 40 fős tagsága van, 

túraszervezéssel és környezetvédelmi problémákkal foglalkoznak. 

 Botcsinálta Komédiások Színtársulat: 2005-ben alapították, 12 fős tagsága van, kulturális 

rendezvényeken lépnek fel. 

 Honismereti Kör: 1999-ben alapították, 35 fős tagsága van, fő profiljuk hagyományőrző 

tevékenységek támogatása. 

 Mű-vész-Hely: 1996-ban alapították, 30 fős tagsága van, fő tevékenysége kiállítások 

létrehozása. 

 Nőklub: 1954-ben alapították, 20 fős tagsága van, ismeretterjesztő előadásokkal és 

kirándulások szervezésével foglalkozásokkal foglalkozik. 

 Őszirózsák Nyugdíjas Klub: 2001-ben alapították, 30 fős tagsága van, fő célja a kulturális 

hagyományőrzés. 

 Színek-Évek Klub: 1994-ben alapították, 10 fős tagsága van, nyugdíjas szabadidős programok 

szervezésével foglalkozik. 

 Városi Időskorúak Tanácsa: 1996-ban alapították, 55 fős tagsága van, idősek érdekvédelmével 

foglalkozik. 

 Négy Évszak Irodalmi Kör: 2007-ben alapították, 27 fős tagsága van, fő tevékenysége 

rendezvényszer. 

 Teniszklub: 1986-ban alapították, 20 fős tagsága van, szabadidős sporttevékenységgel 

foglalkozik. 
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 Boszorkánykonyha: 2012-ben alapították, 12 fős tagsága van, fő tevékenysége helyi 

identitástudat erősítése. 

 

7.3.4. Vallási élet 

Borsodnádasd lakossága (teljes népesség) a 2011. évi népszámlálás alkalmával az alábbi, 7. táblázat 

szerinti válaszokat adta a vallási hovatartozás kérdésére: 

 

6. táblázat: a város lakosságának vallási megoszlása 

Felekezet Teljes népesség %-ában Válaszadók %-ában 

Római katolikus 51,50 71,05 

Görög katolikus 0,28 0,39 

Ortodox 0,00 0,00 

Református 2,65 3,66 

Evangélikus 0,82 1,13 

Izraelita 0,00 0,00 

Más vallási közösség, felekezet 1,89 2,61 

Vallási közösséghez, felekezethez nem tartozik 14,70 20,29 

Ateista 0,63 0,87 

Nem kíván válaszolni 27,48  

 

A vallási közösséghez nem tartozók aránya (teljes népesség 14,7%-a,) kismértékben jobb az országos 

átlagnál (16,69%), vagyis a vallásos, felekezeti élet az átlagosnál nagyobb mértékben van jelen a 

település életében. A városban domináns a római katolikus felekezet jelenléte, a más felekezethez 

tartozók összesen nem érik el a válaszadók 8%-át. A településen két temploma van a római rend 

szerint áldozó felekezetnek: a Szent István király templom a város központjában, a Jézus Szíve 

templom pedig a lemezgyári telepen (lemezgyári templomnak is említik) található. 

A városi templomot 1859-ben szentelték fel, 1846-tól folyó építési munka után. A klasszicista stílusú 

templom belső felszerelése 1861-ig megtörtént. A lemezgyári templom 1934-ben épült a gyár akkori 

vezetői (Quirin József igazgató) és dolgozói együttes szorgalmazására. A templombelső berendezését 

helyi szakemberek végezték. A templom neobarokk stílusban épült. 

A katolikus vallási közösségen belül több kisebb öntevékeny csoport is működik:  

 Rózsafüzér társulat,  

 Boldog Gizella Karitász Csoport 

 Élővíz Közösség: a csoport tevékenyen részt vesz a város közösségi és kulturális életének 

alakításában, rendezvények lebonyolításában is. 

 Itt kell ismét megemlíteni a Keresztény Családok Jövőjéért Alapítvány tevékenységét, amely 

szintén tevékeny szerepet vállal a város társadalmi életének alakításában. 

A településen a református egyház az Ózdi Református Egyházközség szórványaként van jelen, 

istentiszteleteiket az evangélikusokkal közösen használt lemezgyári templomban tartják minden hónap 

páratlan vasárnapjain. Helyben nem működik plébániai szolgálat, a lelkipásztor Ózdról jár ki. Ez a 

tény gátolja a református gyülekezet valódi közösségként való működését, a gyülekezet tevékenysége 

jóformán csak a kéthetenkénti istentiszteleti alkalmakra korlátozódik. 

Hasonló helyzetben van a városban az evangélikus közösség is, amely szintén kéthetente tart 

Istentiszteletet a lemezgyári, ökomenikusan használt templomban. Magát a templomot is a 

borsodnádasdi fiók evangélikus egyházközség tagjai saját áldozatkészségüktől és a gyár vezetésétől 

támogatva építették, 1934-ben. Az evangélikusság a város történetében egybefonódott a betelepített 
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németség életével. A borsodnádasdi evangélikus gyülekezet az ózdi evangélikus egyházközség 

szórványa. 

 

8. A település humán infrastruktúrája 

 

8.1. Humán közszolgáltatások 

 

8.1.1. Oktatás 

Az óvodai ellátást a Mesekert Óvoda biztosítja, amely a Köztársaság út 11. szám alatt, 3 csoporttal 

működik, az iskola felújított B épületében, az intézmény Borsodnádasd óvodás korú gyermekeit 

fogadja. Az óvoda férőhelyszáma az elmúlt években növekedett, 2005-ben még csak 70 férőhely állt 

rendelkezésre, 2015-ben pedig már 92 férőhely. Ennek eredménye, hogy javult a kapacitás-

kihasználtság, mivel 2005-ben még 84 gyermek jutott az akkori 70 férőhelyre (120%-os kapacitás), 

addig 2015-ben már éppen elegendő volt a férőhelyszám (92 férőhelyre, 92 gyermek). Az utóbbi évek 

demográfiai adatai alapján további 42 fő férőhelybővítésre van szükség, ami 2 további óvodai csoport 

indítását indokolja, a kapacitásbővítés a TOP-1.4.1-15 pályázat keretében folyamatban van. Az 

intézményben 6 óvodapedagógus dolgozik, az óvodabővítéssel további 4 óvodapedagógusra lesz 

szükség. A hátrányos helyzetűek aránya az elmúlt néhány évben erőteljesen növekedett, 2012-ben 

73%-os volt, 2015-ben már 98%-os. A roma népesség aránya meghaladja a 60%-ot. Heti egy 

alkalommal 3 órában logopédus foglalkozik a beszédhibás gyermekekkel. Egy fő SNI hallássérült 

gyermekkel mozgásterapeuta és szurdopedagógus foglalkozik. 

Az Önkormányzat 2010-ben valósította meg ÉMOP-4.3.1/2F-2f azonosítószámú, 207 millió 

összköltségű pályázatát. A pályázat eredményeként integrált módon megújult az iskola három épülete, 

köztük az óvodát befogadó B épület is. Az óvodai ellátás fizikai infrastruktúráját tehát korszerű 

környezet jellemzi.  

Az általános iskolai nevelés-oktatás feladatainak ellátását a Köztársaság út 11. szám alatt működő 

Móra Ferenc Általános Iskola biztosítja. Az iskola a feladat-ellátási hely A és C épületeit használja, a 

B épületben az óvoda működik. A 10. ábra alapján az iskola nappali rendszerű tanulóinak létszáma 

2005 és 2015 között kb. 22%-kal csökkent, 334 főről 261 főre. Még súlyosabb a helyzet a beíratott 

első évfolyamosok számát illetően, amely 47 főről 34 főre, kb. 28%-kal csökkent. Az intézmény 

átlagosan 20 fős osztálylétszámmal működik, összesen 13 osztállyal, 8 évfolyamon. 

 

10. ábra az alapfokú oktatásban résztvevők számának változása 
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Forrás: KSH Tájékoztatási Adatbázis 

 

Az intézmény 2012. december előtt több fenntartóváltáson esett át. 2007 és 2012 között a 

Borsodnádasdi Általános Művelődési Központ (ÁMK) részeként működött. Ekkor valósult meg a 

korábban már említett ÉMOP pályázat, amely az intézmény fizikai infrastruktúrájának megújulása 

mellett tartalmi fejlesztést is hozott. 2013. január 1-től az intézmény fenntartója a Klebersberg 

Intézményfenntartó Központ. 2016 előtt az intézmény az Ózdi Tankerülethez tartozott, a tankerületi 

központok kialakításával 2016-tól a Kazincbarcikai Tankerületi Központhoz tartozó köznevelési 

intézmény. 

Az intézmény 30 fő nevelését napközis rendszerben oldja meg. A tanulás elmélyítésére a 

gyermekeknek lehetőségük van az alábbi szakköri jellegű foglalkozásokon való részvételre is: 

képzőművészeti szakkör, gépírás, logikai táblajáték, idegen nyelvi szakkörök, színjátszó szakkör, 

furulya szakkör. Az intézmény beiskolázási körzete Borsodnádasd város területe, a környékbeli 

települések mindegyikén működik általános iskola, így az ott élő gyermekeknek nem szükséges 

Borsodnádasdra járniuk. Ennek következménye, hogy 1-2 főt kivéve a bejárás nem jellemző az 

iskolára. Az intézmény működésének belső szerkezetét jól mutatja az az adat, miszerint az alsó 

tagozatosok (1-4. évfolyam) száma 10 év alatt stagnált, addig a felső tagozatosok (5-8. évfolyam) 

száma több, mint 15%-kal csökkent. Az alsó tagozatosok számának túlsúlyba kerülése a város 

növekvő, magas termékenységi arányszámmal rendelkező roma népességének térnyerésével van 

összefüggésben. A 2017/2018-as tanévre beiratkozott első évfolyamos tanulók között már csak roma 

nemzetiségűek vannak. A hátrányos helyzetűek aránya 2015-ben 60%-os volt. Az intézmény 

könyvtárszobával, tornaszobával és tornateremmel rendelkezik, így a mindennapos testnevelés 

feltételei adottak. A TÁMOP 3.1.4-08/2 pályázat eredményeként bevezették a kompetencia alapú 

oktatást, először 10 osztályban, amit később az iskola egészére kiterjesztettek.  

A 8. táblázat az iskola tanulóinak kompetencia felméréseken mutatott teljesítményét mutatja az 

országos átlaghoz viszonyítva. A hatodik évfolyam esetében a matematika eredmények terén 

látványosabb, a szövegértés eredményekben lassú javulás látható, de mindkét esetben még bőven az 

országos átlag alatt maradnak az eredmények. A nyolcadik évfolyamosok kompetencia eredményei 

viszont mindkét területen romlottak. A matematika eredmények 2012-ben még az országos átlag 

közelében voltak, 2016-ra már jelentős mértékben alulmúlták azt, a szövegértés eredmények terén 

pedig ugyancsak visszaesés látszik, holott korábban sem érte el az országos szintet. 
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7. táblázat: az általános iskola tanulóinak kompetencia eredményei 

  Matematika Szövegértés 

6. évfolyam 

2012. 

Intézményi 1280 1282 

Országos 1489 1472 

Eltérés, % -14,04 -12,91 

2016. 

Intézményi 1323 1314 

Országos 1486 1494 

Eltérés, % -10,97 -12,05 

8. évfolyam 

2012. 

Intézményi 1621 1532 

Országos 1612 1567 

Eltérés, % 0,56 -2,23 

2016. 

Intézményi 1458 1485 

Országos 1597 1568 

Eltérés, % -8,70 -5,29 

Forrás: Közoktatási Információs Rendszer 

 

8.1.2. Egészségügy 

A településen két háziorvosi körzet található két önálló háziorvosi rendelővel, mindkét körzet 

Borsodnádasdot látja el. Az I. számú rendelő a városközpontban, a Köztársaság út 19. szám alatt 

működik. A város 2010-ben valósította meg ÉMOP-4.1.1/A kódjelű pályázatát, melynek célja az I. 

számú háziorvosi rendelő fejlesztése volt. Ennek során megvalósult a rendelő felújítása, 

akadálymentesítést célzó átalakítása. Az épület bővítésével a védőnői szolgálat is az épületbe tudott 

költözni. A fejlesztés együtt járt az elavult bútorok és eszközök cseréjével is, valamint 

infokommunikációs fejlesztés is történt. Az I. számú rendelő látja el az orvosi ügyelet szerepkörét is. 

Az ügyelet az éjszakai órákban, valamint hétvégén működik, és a város mellett illetékességi területe 

mellett működése Járdánházára és Borsodszentgyörgyre is kiterjed. 

A II. számú rendelő a lemezgyári városrészben, a Köztársaság út 112. szám alatt található. 

Borsodnádasd városa 2010-ben vett részt az ÉMOP-4.2.2 kódjelű pályázaton, melynek célja a II. 

számú háziorvosi rendelő fejlesztése volt. A projekt keretében sor került a II. számú háziorvosi 

szolgálat és Fiziotherápiás Szakrendelő komplex, teljes körű akadálymentesítésére. Ennek során 

akadálymentesített parkoló, rámpa, bejárat, valamint akadálymentes mellékhelyiség alakult ki. Ezen 

kívül indukciós hurkok használatát vezették be, kialakították a megfelelő infokommunikációs 

rendszert. 

A háziorvosok átlagos leterheltsége az elmúlt években javult, mivel 2005-ben még napi átlag 47 

beteget kellett ellátniuk, 2015-ben viszont már csak 43-at, mely azonban még mindig jelentősen 

meghaladja a megye átlagértékét (37 fő/nap). Ha a rendelési időt is figyelembe vesszük, akkor a 

háziorvosok erős leterheltsége állapítható meg. 2015-ben 31 525 rendelésen megjelent esetet 

regisztráltak, ez a rendelési időt (heti összesen 31 óra) is figyelembe véve átlagosan 3 perc jutott 1 

páciensre. Ez gyógyításra elegendő, ahhoz azonban minimális, hogy a szakember az egészséges 

életmódra vonatkozóan konkrét tanácsokkal lássa el pácienseit. A városban 1 gyógyszertár működik, a 

Köztársaság út 112. szám alatt, a lemezgyári városrészben. A legtávolabbi lakóingatlantól 4,8 km-re 

található, s a kettő között helyijárati autóbusz közlekedik, amely oldja a gyógyszertár településen 

belüli excentrikus elhelyezkedését. A településen 1 db fogorvosi rendelő található, amely a 

Köztársaság út 61. szám alatt működik. A fogorvosi szolgálat minden csütörtökön iskolafogászattal 

foglalkozik, egyébként hétfőn és szerdán délután, kedden és pénteken délelőtt várja a pácienseket. A 
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védőnői körzetek száma 2, mindkét körzet betöltött. A településen szemészeti, nőgyógyászati, 

gyermekgyógyászati és fizioterápiai szakrendelés érhető el, hetente 1 alkalommal, szakorvos 

kijárásával. Ezen kívül járóbeteg szakellátás Borsodnádasdtól 15 km-re Ózdon található. Szülészettel 

rendelkező kórház is Ózdon van, így ezekért a szolgáltatásokért utazniuk kell a városlakóknak. 

Az egészségmegőrzés kultúrája a településen alig alakult ki, e téren további intézkedéseket szükséges 

tenni. A város rendszeresen szervez egészségmegőrző előadásokat és rendezvényeket, ezek 

rendszeressé tétele, és legalább fél éves gyakoriságú Egészségnappá szervezése kívánatos lenne. 

Ugyancsak rendszeresítettek a különböző kihelyezett szűrések is, amelyeket a jövőben is folytatni kell. 

 

8.1.3. Szociális ellátás 

Borsodnádasdon 45 férőhelyes Idősek Otthona működik, maximális kihasználtsággal, a Móricz 

Zsigmond utca 8. szám alatt. Az intézmény fenntartója a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Önkormányzat. 

A településen Szociális Alapszolgáltatási Központ működik, amelynek ellátási területe Borsodnádasd 

város. A szolgáltató központ többféle ellátási típust kínál: 

 szociális étkeztetés: ennek során napi egyszeri meleg étel szolgáltatást nyújt az intézmény. A 

szolgáltatás minden nap igénybe vehető. Az az igénylő részesülhet ebben, aki nem képes 

legalább napi egyszeri meleg étkezésről más módon gondoskodni. 

 házi segítségnyújtás: olyan gondozási forma, amely a rászoruló életvitelének fenntartását saját 

lakókörnyezetében biztosítja. Az ennek során ellátandó feladatkör rendkívül szerteágazó. 

 gyermekjóléti szolgáltatás: olyan, a gyermek érdekeit szem előtt tartó speciális szociális 

szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával segíti a 

gyermekek testi és lelki fejlődését. 

 családsegítés: célja az önkormányzat működési területén élő, szociális és mentális 

krízisproblémákkal küzdő személyek és családok életvezetési képességeinek megőrzése, a 

krízishelyzet megszüntetésének elősegítése. 

2008 előtt az idősek nappali ellátása ellátástípus is jelen volt, ezt azonban az elmúlt években 

kivezették. A rászorulók közel háromnegyede a szociális étkeztetést veszi igénybe, míg egynegyedük 

a házi segítségnyújtásra tart igényt. Az Önkormányzat 2014-ben valósította meg az ÉMOP-4.2.1/A-11 

pályázatot, amelynek célja a Szociális Alapszolgáltató Központ szolgáltatásainak fejlesztése volt. 

Ennek során felújításra került a korábban óvodaként használt, majd évekig üresen álló ingatlan, a 

megvalósítás után energiahatékony és akadálymentesített környezet jött létre. Az infrastrukturális 

fejlesztés révén létrejött egy hatékony és fenntartható szociális és gyermekvédelmi rendszer, valamint 

megvalósíthatóvá vált a saját környezetben való gondozás lehetősége. A pályázat keretében humán 

erőforrás-fejlesztés is megvalósult. 

Itt kell szólni a településen élők nyugellátásáról is. 2015-ben összesen 906 fő részesült valamilyen 

nyugdíj ellátásban. Ebből 648 fő, az ellátottak 71,52%-a öregségi nyugdíjban részesült. 2011 óta az 

öregségi nyugdíjban részesülők száma 5,12%-kal csökkent, részesedése ugyanakkor 6,41 %-ponttal 

nőtt. Ennek magyarázata a korkedvezményes nyugdíj kormányzati átalakításában rejlik, mivel a 

nyugellátásban részesülők teljes száma ez idő alatt 13,63%-kal csökkent. 

 

8.1.4. Önkormányzati segélyezés 

Az önkormányzati segélyezési rendszerek elmúlt évekbeli folyamatos átalakulása nem teszi lehetővé 

részletesebb és hosszabb időtávú adatsorok elemzését. Jelen esetben a lakásfenntartási támogatásban, 
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valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számának alakulását kívánjuk 

bemutatni (11. ábra). A lakásfenntartási támogatásban részesülők számának elmúlt 10 éves 

alakulásában hektikus változások láthatók, a hosszú távú trend alapján számuk stagnál. A rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma a hosszabb idősoron kirajzolódó trend alapján 

viszont egyértelműen csökken, 2015-ben a 2006. évi érték 83,6%-át érte el. Más típusú segélyezési 

forma igénybevétele a városban nem jellemző, nem mérhető számban történtek esetek az elmúlt 10 

évben. 

 

11. ábra: az önkormányzat által biztosított fontosabb segélyezési formákban részesülők számának változása 

 
Forrás: KSH Tájékoztatási Adatbázis 

 

Borsodnádasd Város Önkormányzata az alábbi segélyezési típusokat biztosítja a településen élőknek: 

 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

 Rendkívüli települési támogatás 

 Rendkívüli temetési támogatás 

 Iskolába járási támogatás 

 Egészségügyi támogatás 

 Lakásfenntartási támogatás 

 Időszaki támogatás fűtési szezonban 

 Bursa Hungarica önkormányzati szociális ösztöndíj 

 

8.1.5. Közösségi művelődés, kultúra 

Borsodnádasd közművelődési feladatait a Köztársaság út 12. szám alatt működő Borsodnádasdi 

Közösségi Ház és Könyvtár látja el, amely a Polgármesteri Hivatallal közös épületben kapott helyet. 

A helytörténeti gyűjtemény a volt gyárigazgatói lakásban került berendezésre a Táncsics-telepen. Ez a 

gyűjtemény legkomolyabb problémája, mivel kiesik a városba látogatók látóköréből, és megközelítése 

is nehézkes. Az önkormányzat tervei szerint a „Zöld város” projekt részeként a helytörténeti 

gyűjtemény a városközpontba, a volt jegyzői házba fog költözni. A gyűjtemény csak előzetes 

bejelentkezéssel látogatható. A gyűjteményben az alábbi kiállítások láthatók: zászlóterem, néprajzi 

kiállítás, lemezgyár-történeti terem, háborús emlékek terme, sportkiállítás, vallásos emlékek terme, 

galéria, olvasószoba. 
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A Gyűjtemény látogatottságát a 12. ábra mutatja be. A látogatószám 2009 óta folyamatosan csökken 

melynek komplex okai vannak: 

 Látogatók múzeumlátogatási igényeinek megváltozása, illetve, hogy a gyűjtemény általános 

állapota ezzel, elsősorban anyagi okok miatt nem tudott lépést tartani. 

 Gyűjtemény nagyobb közönség előtt való ismeretlensége, városban való eldugottsága, mivel 

nincs szem előtt, ezért sokan nem is tudnak róla. Ezt a helyzetet fogja megoldani a „Zöld 

város projekt”. 

 Épület általános állapotának, termeinek, ezzel a gyűjtemény esztétikai helyzetének romlása 

sem segíti elő újabb látogatók megszólítását. 

 A statisztikai adatokban nem szerepelnek a Gyűjtemény anyagából más helyszíneken 

(művelődési ház, iskola, Ökopark, más települések) megvalósított időszakos kiállítások 

látogatói. 

12. ábra: a Helytörténeti Gyűjtemény látogatószámának változása 

 
Forrás: önkormányzati adatgyűjtés 

 

A 9. táblázat összefoglalást ad a település kulturális életének alakulásáról. Borsodnádasdon 2015-ben 

összesen 216 művelődési foglalkozás került megrendezésre, ez közel kétharmaddal kevesebb, mint 

2006-ban. A város pozíciói egyértelműen romlottak e téren, mivel a járásban stagnálás, enyhe 

növekedés, a megye egészét tekintve pedig dinamikus bővülés volt megfigyelhető. A művelődési 

foglalkozásokon résztvevők számának változása is negatív asszociációt feltételez, mivel a városban 

kétharmados csökkenést regisztráltak, míg a járásban ennél lassabb volt a mérséklődés üteme, a megye 

egészében pedig egyenesen nőtt az alkalmakon résztvevők száma. Mindezzel összefüggésben az 1 

művelődési foglakozásra jutó átlagos résztvevőszám változása sem kiemelkedő, a járási és megyei 

adatokhoz képest inkább csak stagnáló tendenciának tűnik. 

Pozitívumként szükséges viszont megemlíteni, hogy a város kulturális rendezvényeinek száma a 

vizsgált időszakban több, mint kétszeresére nőtt. Ehhez hasonló bővülést sem a járás, sem a megye 

egésze nem tud felmutatni. A kulturális rendezvényeken résztvevők száma a megyéhez hasonlóan 

Borsodnádasdon is kétharmadával nőtt, míg az Ózdi járásban kb. ötödével csökkent. Erőteljesen 

csökkent ugyanakkor az 1 kulturális rendezvényre jutó résztvevők száma. Ráadásul ennek megoszlása 

is erősen centrikus, mivel a város legnagyobb eseményére, a Molnárkalács Fesztiválra évente ezres 

nagyságrendben látogatnak ki, a város helyi, specifikus rendezvényei ugyanakkor legtöbbször csak 

egy szűk réteget képesek megszólítani. Mindezek ellenére nyugodtan kijelenthető, hogy rendezvények 
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tekintetében Borsodnádasd a térségben javítani tudja pozícióját. A Molnárkalács Fesztiválon kívül a 

város főbb rendezvényei között meg kell említeni az állami ünnepekhez kapcsolódó 

megemlékezéseket (március 15, augusztus 20, október 23.), az egyházi ünnepkörökhöz kapcsolódó 

kézműves foglalkozásokat (húsvét, advent), a szüreti felvonulást és bált, a horgász versenyeket, a 

cigány bált, valamint a magyar kultúra napja és a nőnap rendezvényeit. 

Az alkotó művelődési közösségek száma a városban hosszú távon stagnál, 2015 ben 5 db ilyen volt. 

Ugyancsak stagnálás jellemzi az Ózdi járás településeit is, a megye egészét nézve viszont növekedett 

az alkotó közösségek száma. Hátrányosan érinti viszont a város kulturális és közművelődési életét az a 

tény, hogy az alkotó közösségekben résztvevők száma több, mint harmadával mérséklődött. Ebből 

következően az 1 alkotó közösségre jutó átlagos létszám is csökkent, a járáshoz és a megyéhez képest 

jelentősebb ütemben. 2015-ben a városban átlagosan 16 fő jutott egy alkotó közösségre, míg 2006-ban 

ez az érték még 22 volt. A Közösségi Ház és Könyvtár havonta egy alkalommal rendez kézműves 

házat és táncházat, amelyre 40-45 gyermek jár rendszeresen. Ezen kívül a városban az alábbi 

események kerülnek rendszeresen megrendezésre: aerobik óra, népdalkör, vallási foglalkozás, 

időseknek gyógytorna, örömtánc. Mivel az épület többfunkciós, ezért az itteni programok is igen 

széleskörűek: sportrendezvények, konferenciák, kiállítások, fórumok, oktatás, egészségnap, nemzeti 

ünnepségek, koncertek. Az intézmény együttműködve az általános iskolával, a pedagógiai programhoz 

illeszkedve alkalmanként könyvtárhasználati órákat tart az alsó tagozatos iskolásoknak. 

 

8. táblázat: a város művelődési és kulturális életének főbb adatai 

  2006. 2015. Változás, % 

Rendszeres művelődési 

foglalkozások (alkalom) 

Borsodnádasd 602 216 -64,12 

Ózdi járás 3237 3333 2,97 

Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye 42829 53207 24,23 

Rendszeres művelődési 

foglalkozásokon résztvevők 

száma (fő) 

Borsodnádasd 266 90 -66,17 

Ózdi járás 2710 2054 -24,21 

Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye 32824 36301 10,59 

1 művelődési foglakozásra jutó 

átlagos résztvevő (fő/alkalom) 

Borsodnádasd 2,26 2,40 6,05 

Ózdi járás 1,19 1,62 35,85 

Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye 1,30 1,47 12,33 

Kulturális rendezvények száma 

(alkalom) 

Borsodnádasd 14 45 221,43 

Ózdi járás 651 592 -9,06 

Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye 8700 15374 76,71 

Kulturális rendezvényeken 

résztvevők száma (fő) 

Borsodnádasd 3850 6480 68,31 

Ózdi járás 111821 88713 -20,67 

Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye 1297914 2182275 68,14 

1 kulturális rendezvényre jutó 

átlagos résztvevő (alkalom/fő) 

Borsodnádasd 275,00 144,00 -47,64 

Ózdi járás 171,77 149,85 -12,76 

Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye 149,19 141,95 -4,85 

Alkotó művelődési közösségek Borsodnádasd 6 5 -16,67 
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száma (db) Ózdi járás 42 41 -2,38 

Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye 509 787 54,62 

Alkotó művelődési 

közösségekben résztvevők 

száma (fő) 

Borsodnádasd 130 81 -37,69 

Ózdi járás 772 685 -11,27 

Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye 9829 13968 42,11 

1 alkotó művelődési 

közösségre jutó résztvevő 

(db/fő) 

Borsodnádasd 21,67 16,20 -25,23 

Ózdi járás 18,38 16,71 -9,11 

Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye 19,31 17,75 -8,09 

Forrás: KSH Tájékoztatási Adatbázis 

 

A XXI. század kihívásaként egyre inkább terjedő digitalizáció nehéz helyzetbe sodorta a hagyományos 

könyvtárak működését. A városi könyvtár állománya 2015-re a 2005. évi alig negyedére csökkent. A 

könyvtár legnagyobb állományát 2011-ben érte el, közel 36 800 kötettel, ehhez képest 2015-re már 

csak 7400 kötetet számlált. Az Ózdi járás könyvtáraiban az elmúlt 10 évben lassú, de folyamatos 

csökkenés látszik a leltári állomány számában, a megye könyvtáraiban összesen azonban inkább 

stagnálás a jellemző. A könyvtár kölcsönözhető leltári állománya 36.800 kötet volt 2013-ig. Addig a 

városban két művelődési ház működött, mindkettőben egy-egy könyvtárral. 2009-ben az 

önkormányzati gazdálkodás racionalizálása miatt a Petőfi Művelődési Ház működését korlátozták, 

majd 2013-ban az új Közösségi Ház és Könyvtár kialakításakor végleg bezárták. Ekkor nagyon sok 

könyvet leselejteztek, kiárusítottak a könyvtár területének csökkenése miatt, így most jelenleg 7400 

kötet van a könyvtárunkban. Ebben nincs benne a Műszaki könyvtár kb. 10 ezer kötetes állománya, 

mely a használaton kívüli, egykori Petőfi Művelődési Házban van, s amelynek állománya jelenleg 

nem kölcsönözhető, csak helyben olvasással lehet elérni. 

Jelentősen növekedett ezzel szemben a könyvtárba beiratkozott olvasók száma. Amíg 2005-ben még 

csak 134 fő beiratkozott olvasója volt a könyvtárnak, addig 2015-ben már 231 fő. A növekedés üteme 

mind a megye (kb. 18%), mind a járás (kb. 28%) esetében kisebb volt, mint Borsodnádasdon (kb. 

72%). Az is igaz ugyanakkor, hogy a beiratkozott olvasók maximális számát ez idő alatt 2008-ban érte 

el az intézmény 450 fővel, s innen nézve az elmúlt 7-8 évben már inkább csökkenő tendenciát lehet 

felfedezni. 2013-tól kezdve viszont ismét egyértelműen növekszik a könyvtár szolgáltatásait használók 

száma. 

Az 1 beiratkozott olvasóra jutó átlagos kölcsönzött egységek terén is negatív tendenciáknak lehetünk 

tanúi. A megye könyvtáraiban átlagosan harmadával csökkent az 1 főre eső kölcsönzött egységek 

száma (25-ről 17-re), míg az Ózdi járásban inkább stagnálás látható, mivel az 1 főre jutó kikölcsönzött 

egységek átlagos száma csak 2,44%-kal csökkent, és átlagosan 15 egységet kölcsönöznek az olvasók. 

A borsodnádasdi könyvtárban ezzel szemben 2006-hoz képest 2015-re közel kétharmadával (62,18%-

kal) mérséklődött az 1 olvasóra jutó kölcsönzött leltári egység. Ha a 2008. évi maximumot nézzük (kb. 

21 egység olvasónként), akkor még látványosabb a könyvtár használatának átalakulása.  

A városban még jellemzően nem terjedtek el a digitális könyvtári szolgáltatások, 2015-ben az összes 

esetnek csak alig ötöde (20,83%) volt könyvtári távszolgáltatás (telefonos, elektronikus, vagy digitális 

megkeresés), addig a helyben használat domináns volt (79,17%). Ennek oka, hogy a könyvtár nem 

rendelkezik digitális katalógussal, így a kölcsönözhető egységekbe való betekintés mindenképpen a 

könyvtár meglátogatását igényli. Az Ózdi járás könyvtáraiban a távhasználat aránya 37,64%-os, a 

megye könyvtáraiban átlagosan 56,74%, vagyis máshol már előrébb tart a könyvtári állományok 

digitálizációja és a közművelődési intézmények jövőre való felkészítése. 
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A könyvár információs és technikai felszereltsége jónak mondható, elektronikus dokumentum-

nyilvántartó rendszerrel, cd-rádiós magnóval, fénymásoló é faxkészülékkel, internet hozzáféréssel 

ellátott számítógépekkel, nyomtatóval, szkennerrel, televízióval, videolejátszóval és webkamerával 

rendelkezik. A könyvtári állományban időszaki kiadványok, tankönyvek, audiovizuális 

dokumentumok és egyéb típusú kiadványok is szerepelnek. A könyvtárhasználati adatok alapján 

elmondható, hogy kölcsönzési szándékkal egyre kevesebben mennek könyvtárba, inkább a 

számítógéppark használata a divatos.  

8.1.6. Sport 

Borsodnádasd városa kiterjedt sportélettel és megfelelő színvonalú sportolási infrastruktúrával 

rendelkezik. A település füves sportpályája szép természeti környezetben helyezkedik el, távol a lakott 

területtől. Ez jelenti egyben legnagyobb hátrányát, hogy megközelítése nehéz, főleg nedves időben 

okoz gondot a burkolatlan úton való közlekedés. A Borsodnádasdi LASE a 2017/2018-as idényben a 

heves megyei I. osztályban játszik, a hazai meccsek rendre százas nagyságrendben vonzanak nézőket. 

Az egyesületnek U16-os, és U19-es utánpótlás csapata is van. 

Az általános iskola teremsportoknak megfelelő méretű tornateremmel rendelkezik. A településen 

horgász egyesület is működik, amely biztosítja a város vízfelületein a horgászati tevékenységet. Ezen 

kívül Borsodnádasd fitnesz lehetőséggel is rendelkezik (Nádasd Fitnesz). A városban ezeken kívül a 

nyilvános, közösségi sportolási és testmozgási lehetőségek korlátozottak, a helyzeten minden 

bizonnyal javítani fog a most megvalósítani tervezett „zöld város” projekt, amely érinti a városközpont 

nem használt sportlétesítményeit is. 

 

8.2. Esélyegyenlőség biztosítása 

A 9. táblázat részletesen bemutatja a város intézményi épületeinek akadálymentesítettségi állapotát. 

Ebből látható, hogy a legtöbb intézményi épület esetében a mozgásukban, látásukban vagy 

hallásukban korlátozottak megfelelő szintű segítségben részesülnek, a legtöbb helyen van Braille-írás, 

indukciós, vagy egyéb tájékoztató elemek. A legjobb helyzetben a Polgármesteri Hivatal, valamint a 

Közösségi Ház és Könyvtár van, ahol szinte teljeskörű az esélyegyenlőségi ellátottság.  

Polgármesteri Hivatal bejárata környezetével teljes mértékben egy szintben van, így az 

akadálymentesen használható. A legrosszabb helyzetben a járási kirendeltség valamint az Idősek 

Otthona épülete van, itt alig vannak az esélyegyenlőségi célcsoportokat segítő szolgáltatások. 

Horizontálisan az emelettel rendelkező épületek esetében a belső liftek hiánya, hallássérültek segítése 

terén a jól olvasható, egyértelmű információs táblák, illetve néhány helyen az indukciós hurok hiánya 

okoz elmaradást. Teljesen hiányzik viszont a városban a digitális esélyegyenlőség biztosítása, e téren 

jelentősebb erőfeszítések megtétele szükséges. 
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9. táblázat: az esélyegyenlőségi szolgáltatások helyzete a város intézményeiben 

Esélyegyenlőségi 
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Mozgássérültek Bejárati rámpa           

Fotocellás ajtó           

Akadálymentes 

mellékhelyiség 

          

Emelet megléte           

Belső lift           

Látássérültek Braille-írás           

Színekkel való tájékoztatás           

Látássérülteket vezető 

jelzések 

          

Hallássérültek Tájékoztató tábla           

Indukciós hurok           

Digitális 

esélyegyenlőség 

Akadálymentesített honlap           

Forrás: önkormányzati adatgyűjtés 

 

Borsodnádasd Város Önkormányzata a 74/2013 (VI.27.) számú határozatával fogadta el a 2017-ben 

módosított, jelenleg hatályos Helyi Esélyegyenlőségi Programját, amelyben az alábbi, a stratégia 

megvalósítása szempontjából releváns megállapítások olvashatók: 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete esélyegyenlősége: 

 A roma és mélyszegénységben élők, közülük munka nélkül lévők számának feltérképezése: 

folyamatos, információadás megtagadása hátráltatja 

 Motiválás a munka irányába: folyamatos, regisztráció jelentőségének felismerése 

 Értelmes elfoglaltságot az ifjúságnak – a bűnözés ellen: szervezett programok biztosítása, 

polgárőrség 

 Boldogabb gyermekkort – családtervezés okosan: folyamatos felvilágosító munka, felelőtlen 

gyermekvállalás nehezen számolható fel 

A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége: 

 Kulturális igényszint növelése: folyamatos, pedagógusok bevonásával, könyvtárhasználat 

növekedése 

 Gyermeklétszámhoz igazodó intézményhálózat működtetése, humánerőforrás fejlesztése, 

szolgáltatásbővítés: veszélyeztetett gyermekek várható számának növekedése 

 Egységes fogalomrendszer kialakítása „veszélyeztetett gyermek” megítélése szempontjából: 

objektív megítélésre való törekvés 

Nők helyzete, esélyegyenlősége: 

 Prevenciós szemlélet erősítése, szűrővizsgálatok biztosítása: praxisközösség révén 

megvalósult 
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 Adományok gyűjtése hátrányos helyzetű kismamáknak: folyamatos megvalósulás, Szociális 

Alapszolgáltatási Központ támogatásával 

 A nők esélyegyenlőségének felmérésére vonatkozó adatok gyűjtése: statisztikai adatok 

előállításában elmaradás, foglalkoztatás és szakképzés területén előrelépés 

Idősek helyzete, esélyegyenlősége:  

 Az idősek bűnözéstől való megóvása, áldozatvédelem: rendszeres közterületi járőrszolgálat 

 Ellátásfejlesztés az egészségügyi és szociális feltételek javítása érdekében: folyamatos 

megvalósulás, praxisközösség 

 Az idősebb korosztály informatikai ismereteinek bővítése: nem valósult meg 

Fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége: 

 A fogyatékkal élők feltérképezése: kapcsolattartás folyamatos, adatgyűjtés teljeskörűen nem 

valósult meg 

 Egészségügyi szűrővizsgálatokra történő utaztatás: pályázat hiányában nem valósult meg. 

 A fogyatékkal élők foglalkoztatását és életminőségét javító ellátások biztosítása: 

közfoglalkoztatásba való bevonás, pályázatokon való részvétel 

 Egyedüllét, elszigeteltség enyhítése a fogyatékkal élők körében: szakemberhiány miatt nem 

valósult meg 

 

10. táblázat: az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzete 

Kategória Beazonosított problémák Fejlesztési lehetőségek 

Mélyszegénységben 

élők és romák 

helyzete 

A roma és 

mélyszegénységben élők, a 

közülük tartós 

munkanélküliek nehéz 

helyzete 

Információszerzés a törvényi előírásoknak 

megfelelően, helyzetelemzés kidolgozása, 

megoldási alternatívák 

Fiatalkori bűnözés, kiemelten 

a drogozás terjedése 

Helyi polgárőrség megerősítése, 

felvilágosító programok szervezése, 

jelzőrendszer koordinálása 

Gyermekek 

helyzete 

Veszélyeztetett gyermekek 

számának növekedése 

Jelzőrendszeri aktivitás, együttműködési 

motiváció erősítése, humánerőforrás 

fejlesztése, szolgáltatásbővítés, módszerek 

kimunkálása. 

Gyermekétkeztetésben az 

egészséges alapanyagok 

használata kevés, a 

gyümölcsfogyasztás aránya 

kicsi 

Önkormányzati rendelet alapján az étkezés 

kiegészítésére szükséges éves fedezet 

biztosítása 

A hátrányos helyzetű 

családban a gyermekek 

iskolázottsága alacsonyabb 

Tanulmányi ösztöndíj és felsőoktatási 

ösztöndíj megtartása az iskolai 

tanulmányokhoz, a rendelet megújítása 

alapján 

Nők helyzete Szűrővizsgálatok további 

propagálásának 

szükségszerűsége 

Széleskörű tájékoztatás, névre szóló 

felhívás. 

A szűrés tárgyi feltételeinek biztosítása, 

lebonyolítása, szűrésen való részvétel 

megszervezése, egészségügyi problémák 

kapcsán további segítségnyújtás. 

Egészségnap szervezése, többféle 

szűrővizsgálat egy helyen és időben 

Közfoglalkoztatásba bevont 

nők számának megtartása, 

Közfoglalkoztatási pályázatokon való 

részvétel, a foglalkoztatással kapcsolatos 
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növelése ügyintézés megkönnyítése, rendszeres 

tájékoztatás 

Idősek helyzete Idős, egyedül élő emberek 

bűnözők általi 

veszélyeztetettsége 

Idős emberek látogatása, védelmet szolgáló 

intézkedések bővítése, térfigyelő kamerák 

további felszerelése, közvilágítás 

fejlesztése, gyakoribb járőrözés 

Az idős népesség arányának 

növekedése miatti fokozott 

feladatok 

Ellátásfejlesztés az egészségügyi és 

szociális feltételek javítása érdekében 

további együttműködés kialakítása az idős 

emberekért tevékenykedő szolgáltatókkal, 

egyesületekkel, klubokkal, civil és egyházi 

szervezetekkel, valamint a Borsodnádasdi 

Praxisközösség munkatársaival 

Fogyatékkal élők 

helyzete 

A fogyatékkal élők 

feltérképezése, helyzetük, 

életkörülményeik 

megismerése továbbra is 

megoldásra váró feladat 

Az adott célcsoport feltérképezése, 

kapcsolatfelvétel a fogyatékkal élőkkel, 

családjukkal 

Forrás: Helyi Esélyegyenlőségi Program 

 

 

 

9. A település gazdasága 

9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre 

Borsodnádasd az ország és Borsod-Abaúj-Zemplén megye északi határvidékén helyezkedik el, a 

nagyobb gazdasági centrumoktól (a fővárostól és a megyeszékhelyeket tömörítő belső és külső városi 

gyűrűktől) jelentősebb távolságra van. A periferikus helyzet miatt a település gazdasági súlya 

lakosságszámához viszonyítva alulértékelt, a magasabb hozzáadott értéket biztosító ágazatok alig 

vannak jelen. A működő vállalkozások 1000 lakosra vetített értéke 2014-ben 28,09 volt. Ez alapján 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye városait sorba rendezve Borsodnádasd a megye 29 városa közül a 25. 

helyen áll. A város számított értéke az első kvartilis (31,2) alatt marad, vagyis a legrosszabb helyzetű 

városok közé tartozik a megyében. Közvetlen versenytársai (számított értéktől maximum 10%-nyi 

eltérést számítva) Gönc, Szendrő és Putnok, mindegyik periferikus helyzetben lévő, jelentős 

hátrányokkal küzdő városok. A közvetlen versenytársak térképi megjelenését vizsgálva látható, hogy 

azok közül több is kedvezőbb elérhetőségi helyzetben van a megyeszékhelytől, mint Borsodnádasd, az 

így keletkezett árnyékhelyzet feloldása pedig az átlagosnál nagyobb erőfeszítést igényel a településtől. 

A 11. táblázat a működő vállalkozások létszámonkénti megoszlását mutatja. Az adatok 

értelmezhetőségét korlátozza, hogy az adatokban nem szerepel a legnagyobb foglalkoztató, a PLES 

Zrt. adatai, mivel ennek nem Borsodnádasdon van a székhelye, így a foglalkoztatottsági adatok sem a 

város hivatalos adatai között jelennek meg. A PLES Zrt. által foglalkoztatottak létszáma 100 – 250 fő 

között mozog. Ezen kívül a városban csak 20 főnél kevesebb létszámot foglalkoztató mikro- és 

kisvállalkozások vannak jelen. A gazdasági tevékenység diverzifikálatlansága azt eredményezi, hogy a 

helyi beszállítói rendszerek kiépítettsége gyenge, a városban működő cégek nehezen tudnak vertikumi 

hálózat részévé válni, illetve a megtermelt javak felhasználása a térségtől távol történik. 
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11. táblázat: működő vállalkozások létszámkategóriánként 

2015. Borsodnádasd Ózdi járás BAZ megye Borsodnádasd 

részesedése az Ózdi 

járáson belül 

db % db % db % % 

1-9 fős 86 97,73 1471 96,21 27901 95,31 5,85 

10-19 

fős 

2 2,27 37 2,42 787 2,69 5,41 

Forrás: KSH Tájékoztatási Adatbázis 

 

A 12. táblázat a működő vállalkozások gazdasági áganként való megoszlását mutatja. A járási és 

megyei átlagnál kissé magasabb a mezőgazdaságban működő vállalkozások részesedése, ami a 

település fekvésével, környezetével és gazdasági lehetőségeivel egyaránt összefüggésben van. Az ipari 

termelést folytató működő vállalkozások terén a város jelentős helyzeti energiával büszkélkedhet, 

amely épül a település ipari múltjára, és az itt felhalmozódott szakértelemre. A szolgáltatások terén 

viszont a város alulértékelt, Borsodnádasd nem tömörít nagyobb vonzást biztosító lakossági és egyéb 

szolgáltatásokat, a város e kategóriában működő vállalkozásai szinte kizárólag a településen élőket 

képesek megszólítani. Az egyes kategóriák Ózdi járásból való részesedése alapján is látható, hogy a 

város térségében alulértékelt, mivel a városi cím ellenére sem tudott meghatározó mértékű szolgáltató 

funkciót magához vonzani. 

 

12. táblázat: működő vállalkozások nemzetgazdasági áganként, 2015 

Gazdasági ág Borsodnádasd Ózdi járás BAZ megye Borsodnádasd 

részesedése az Ózdi 

járáson belül 

 db % db % db % % 

Mezőgazdaság 5 5,68 71 4,64 1553 5,30 7,04 

Ipar 20 22,73 256 16,74 4964 16,96 7,81 

Szolgáltatások 63 71,59 1202 78,61 22758 77,74 5,24 
Forrás: KSH Tájékoztatási Adatbázis 

 

A 13. táblázat további adatokat szolgáltat a város gazdasági teljesítményéről, és térszerkezetben 

elfoglalt helyéről. Az 1 főre eső bruttó hozzáadott érték az Ózdi járás átlagának kevesebb, mint 

harmada. A város gazdasági pozícióját jól mutatja az az adat, miszerint az Ózdi járásban 2015-ben 

előállított összes bruttó hozzáadott értéknek csak 1,74%-a kötődik Borsodnádasdhoz. E tekintetben 

főleg (és majdnem kizárólag) Ózd javítja az átlagot, a járásban előállított GDP közel 85%-át a 

járásközpont adja. További érdekesség, hogy ha sorba rendezzük a járás településeit a bruttó 

hozzáadott érték révén, akkor Borsodnádasd csak a harmadik helyre szorul, Ózd mellett Járdánháza is 

megelőzi. A külföldi tulajdoni hányad a városban nincs jelen, de járási szinten sem igazán jellemző, 

összesen 3 olyan település van, ahol valamilyen szinten megjelenik, ebben is vezető szerepe van 

Ózdnak. Az adózott eredményeket tekintve látható, hogy Borsodnádasd társas vállalkozásai 

összességében a járáshoz képest hátrányosabb financiális helyzetben vannak, ami nem segíti elő a 

további fejlődést, munkahely-teremtő beruházásokat. A járásban 2015-ben összesen 3 olyan település 

volt, ahol a társas vállalkozások adózott eredménye pozitív volt. Az exportra való értékesítés 

árbevétele Borsodnádasd esetében szinte csak kiegészítő jelleget mutat, a járás átlagát itt is elsősorban 

Ózd húzza fel, mivel a járás 17 települése közül 10-ben nincs országhatáron kívüli értékesítés. Az 

értékesítés nettó árbevétele alapján sorba rendezve a járás településeit, Borsodnádasd 17 település 
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közül a 8. pozíciót foglalja el. Ez, annak tudatában, hogy Ózd mellett a másik városi jogállású 

település, igencsak negatív képet fest a város gazdasági teljesítményéről. 

13. táblázat: Borsodnádasd társas vállalkozásainak gazdasági teljesítménye 

  Borsodnádasd Ózdi járás 

1 főre eső bruttó hozzáadott érték (Ft) 54 060 188 040 

Exportra való értékesítés árbevételének 

aránya az értékesítés teljes árbevételéből 

(%) 3,71 26,56 

Külföldi tulajdon aránya (%) 0 8,66 

Adózott eredmény (1000 Ft) -45 725 -15 715 

Forrás: Területfejlesztési Információs Rendszer 

 

 

9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 

9.2.1. Mezőgazdaság 

13. ábra: a mezőgazdaságilag hasznosított területek megoszlása 

 
Forrás: Területfejlesztési Információs Rendszer 

 

A városban 5 mezőgazdasági jellegű vállalkozás működik, amely az összes gazdasági szervezet 

5,68%-a. Az egyes gazdálkodási típusok elterjedtségét jól jellemzi a 13. ábra, amely a 

mezőgazdaságilag hasznosított területek megoszlását mutatja az egyes gazdálkodási ágak között. A 

város és környéke éghajlati és természetföldrajzi adottságai visszatükröződnek, mivel a megye 

átlagához képest magasabb az erdőterületek és alacsonyabb a szántóterületek aránya. A természeti 

viszonyokhoz vezethető vissza a legeltetésre alkalmas területek nagyobb aránya is. A szőlő és 

gyümölcsös területek azonban, ellentétben a megye más tájaihoz képest, csak színezőelemként vannak 

jelen. A mezőgazdaságilag hasznosított földterületek kétharmada, a megyei átlaghoz hasonlóan 

gazdasági szervezetek birtokában van. 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Borsodnádas
d 

Ózdi járás 

BAZ megye 

28,4 

15,37 

47,92 

28,59 

23,78 

12,13 

42,09 

59,63 

37,05 

szántó szőlő, gyümölcsös gyep, legelő erdő 
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Az állattenyésztés szerkezetéről a 14. táblázat tájékoztat. Ennek alapján látható, hogy Borsodnádasdon 

a házityúk tartása a legelterjedtebb. Teljes állatállományból való részesedése azonban elmarad a járási 

és a megyei értékektől. Ezzel szemben a járáshoz és a megyéhez képest sokkal jellemzőbb a városban 

a házinyúl tartása, így nevezhető a város a házinyúltartás egyik központi településének is. Az 

átlagosnál nagyobb mértékben van még jelen a juhtenyésztés, ez a legeltető állattartásra kedvező 

természeti környezet eredménye. Ugyanez az oka a megyei átlagnál magasabb szarvasmarha 

részesedésnek is. Ezzel szemben a sertéstenyésztés kevésbé jellemző, a ló, kacsa, liba és pulyka 

tenyésztése pedig csupán marginálisan jelenik meg. 

 

14. táblázat: az állattenyésztés főbb adatai 

  Borsodnádasd 

Ózdi 

járás 

BAZ 

megye 

szarvasmarha 2,24 2,99 1,64 

sertés 2,51 4,62 4,06 

juh 10,18 5,00 2,62 

ló 0,73 0,67 0,16 

tyúk 55,94 65,72 85,43 

liba 0,91 0,90 0,46 

kacsa 1,70 3,13 2,11 

pulyka 0,34 0,26 0,90 

házinyúl 25,45 16,71 2,62 

Forrás: KSH Tájékoztatási Adatbázis 

9.2.2. Ipar 

Borsodnádasd jelentős ipari múlttal rendelkezik, az itt élők komoly szakipari tudást halmoztak fel. 

Ennek eredménye, hogy az ipari tevékenység még mindig jellemzőbb módon van jelen a városban, 

mint a járásban vagy a megyében. A városban a működő vállalkozások 23%-a kötődik az iparhoz, míg 

a járásban és a megyében ez az arány 17-17%. Ez összesen 20 gazdasági szervezetet jelent, ennek 

azonban csak 43%-a végez feldolgozó-ipari tevékenységet, 57%-uk az építőiparban tevékenykedik. Az 

Ózdi járásban 97%, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében pedig 95%-os a feldolgozó-ipari tevékenységet 

végző cégek részesedése. 

Az ipari tevékenységet végzők közül legfontosabb a PLES Zrt, amely a város legnagyobb 

munkáltatója. Két telephellyel rendelkezik, az üzemi terület a volt lemezgyár területén található, míg a 

raktárépület az Eötvös Loránd utcában. Kelet-Közép-Európa egyetlen üzeme, ahol acélból állítanak 

elő haszongépjárművekhez kereket. A gyártó részleg van Borsodnádasdon, a cég vezetése és 

értékesítési részlege Budapesten működik. A vállalat termelő tevékenysége folyamatosan fejlődik, az 

elmúlt 10 évben több jelentős beruházást hajtottak végre, illetve jelentős szerepet vállal a K+F 

tevékenységben is. 

A PA-ROL Kft. élelmiszer-ipari feldolgozó és nagykereskedelmi tevékenységet végez, telephelye az 

Eötvös Loránd utca végén található. Fő profilja állati eredetű élelmiszeripari termékek előállítása és 

értékesítése, többek között korszerű zsír- és tepertősütő üzemmel rendelkezik. A ZenX Kft. 

kályhacsempegyártással, cserépkályha- és kandallóépítéssel foglalkozik, üzeme a Kölcsey utcában 

van. A Nádasd kerámia országos ismertségű termékeket gyárt több, mint 25 éve, kb. 60 embert 

foglalkoztat. A Lapátgyártó, forgalmazó és kereskedelmi Kft. szintén a volt lemezgyár területén 

működik, nevéből adódóan lapátokat, lemezipari termékeket gyárt: szórólapátok, ásólapátok, 
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hólapátok, szemetes lapátok, szénlapátok stb. előállítása jelenti a cég profilját. A vállalat 1992 óta 

működik, Magyarország legnagyobb lapátgyártó vállalkozásaként. 

 

15. táblázat: a város főbb ipari tevékenységet végző gazdasági szervezetei 

Vállalkozás neve Tevékenysége 

PLES Zrt Gépjárműalkatrész gyártása 

UNIO-COOP Zrt. Élelmiszer-kiskereskedelem 

PA-ROL Kft. Élelmiszer feldolgozás 

ZenX Kft. Kerámiatermék gyártása 

Lapátgyártó Kft. Használati eszközök gyártása 

REEL-PEN Kft Szigetelőipari alapanyagok gyártása 
Forrás: önkormányzati adatgyűjtés 

 

9.2.3. Szolgáltatások 

14. ábra: a szolgáltatások kategóriánkénti megoszlása 

 
Forrás: KSH Tájékoztatási Adatbázis 

 

Borsodnádasd működő vállalkozásainak 72%-a végez szolgáltató tevékenységet, ez az arány az Ózdi 

járásban 79, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 78%, vagyis a szolgáltató tevékenységek a városban 

korlátozottan jelennek meg. A város szolgáltatásai elsősorban a településen élőket tudják megszólítani, 

nagyobb vonzerejű szolgáltató tevékenység alig van a településen. Az egyes szolgáltatói ágazatok 

közötti megoszlást a 14. ábra mutatja. 2015-ben összesen 63 gazdasági szervezet végzett szolgáltató 

tevékenységet, ebből 19 kereskedelemmel, 3 logisztikai tevékenységgel, 7 vendéglátó tevékenységgel, 

4 kommunikációval, 3 pénzügyi, 1 ingatlanügyleti tevékenységgel, 4 tudományos, műszaki 

tevékenységgel, 7 adminisztratív szolgáltatással, 2 oktatással, 7 egészségügyi tevékenységgel, 4 

szórakoztatással és 2 egyéb szolgáltató tevékenységgel foglalkozik. A járáshoz és a megyéhez képest 

is felülreprezentált a vendéglátó szolgáltatást végző vállalkozások részesedése, ennek oka a 

szálláshely-szolgáltatók jelenléte. Ugyancsak magasabb arányban vannak jelen a kommunikációs 

szolgáltatással, adminisztrációs szolgáltatással, egészségügyi és szórakoztatási szolgáltatással 

foglalkozó gazdasági szervezetek. Jelentősen elmarad ugyanakkor a műszaki, tudományos 
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tevékenységet végző szervezetek részesedése, ami jól mutatja a K+F szektor korlátozott megjelenését. 

Ennek következményeként a magas hozzáadott értékű, kreativitást igénylő posztmodern ágazatok 

megjelenése bár kívánatos lenne, az alacsony beágyazottságnak köszönhetően az elvártnál kisebb 

mértékű lesz. 

A kereskedelmi tevékenységet végzők közül 13 (az összes kereskedelmi tevékenységet végző 

vállalkozás 72%-a) élelmiszer-kereskedelemmel foglalkozik. A városban 1 húsbolt és 2 pékség is 

működik. Ezen kívül Borsodnádasd ruházati szaküzlettel, vegyesiparcikk szaküzlettel, barkácsáru 

szaküzlettel, állateledel szaküzlettel is rendelkezik. Nincsenek jelen ugyanakkor a műszaki, 

technológiai, illetve informatikai jellegű szaküzletek, ami jól mutatja a településen élők egzisztenciális 

helyzetéből fakadó keresleti jellemzőket. A városközpontban működik a Korona (volt Sajóvölgye) 

Takarék kirendeltsége, ami a település legfontosabb pénzügyi szolgáltatója.   

Külön kell szólni ebben a fejezetben a turizmusról. Az idegenforgalom csekély mértékben, de jelen 

van a városban, több szálláshely-szolgáltató is működik. Ezek kizárólag vendégházak, magas 

kategóriájú szálláshely nem működik a városban. Ez olyan szempontból hátrányos, hogy a városban 

működő gazdasági szervezeteknek nincs lehetősége jelentősebb üzleti turizmus megvalósítására, 

találkozók, megbeszélések, konferenciák megtartására alkalmas, és erre irányuló keresletet kiszolgálni 

képes szállásszolgáltató nem működik a városban. 

Borsodnádasdon összesen 3 szálláshely-szolgáltató található összesen 47 férőhellyel. 2014-ben az 

ideérkező 187 vendég összesen 306 vendégéjszakát töltött el. A vendégek kb. 6%-a érkezett 

Magyarország határain kívülről, ők az összes vendégéjszaka 12%-át töltötték el. Ebből következik, 

hogy a külföldi vendégek tartózkodási ideje magasabb, 3,36 éjszaka, mint a belföldi vendégeké (1,53 

éjszaka). Az átlagos tartózkodási idő 1,64 éjszaka, így elsősorban a hétvégi forgalomra lehet építeni. A 

városban összesen 11 vendéglátóhely található, ebből 6 italüzlet, 3 munkahelyi és közétkeztetést végző 

egység. 

A település több olyan értékkel rendelkezik, amely megfelelő marketinggel, integrációs 

tevékenységgel és az önkormányzat hathatós támogatásával a turizmus szolgálatába állítható. A város 

legfontosabb vonzereje megkapóan szép természeti környezete. Közelében van a Tarnavidéki 

Tájvédelmi Körzet, de a Bükki Nemzeti Park nyugati oldalának turisztikai központjai (Bélapátfalva, 

Szilvásvárad) is elérhető távolságban vannak. A város határában több szép fekvésű, foglalt forrás is 

található. A természeti értékek feltártsága ugyanakkor alacsony, a település környékén alig vannak 

jelzett turistautak, ami komoly hiány a természetközeli turizmus előmozdításában. A volt iparvasút 

nyomvonalán kialakított kerékpárút ugyanakkor, megfelelő szolgáltatáskínálat kialakításával jó alapot 

jelenthet a kerékpáros turizmus fejlesztésére. A rekreációs célú horgászatot szolgálja a város két tava, 

az Alsó- és a Felső-tó. 

Borsodnádasd ember alkotta értékekkel is rendelkezik, de ezek sem generálnak jelentősebb forgalmat. 

A helytörténeti gyűjtemény elsősorban a Borsodnádasdi Lemezgyár történetét mutatja be. Egyházi 

célú rendezvényekre alkalmas lenne a város három temploma. Borsodnádasd élete, történelme, és 

mindennapjai teljes mértékben összefonódtak a Lemezgyár meglétével. Ennek kapcsán sok olyan 

objektum és emlék van a városban, amely valamilyen módon köthető a Lemezgyár tevékenységéhez: 

munkások által emelt templom, emlékművek, munkások és gyárvezetők lakóépületei, gyárépületek, de 

a város fő rendezvénye, a Molnárkalács Fesztivál is a régi történelmi identitás továbbélését célozza 

meg. Erre építve érdemes lenne megvizsgálni a város turizmusának tematikus fejlesztését. Az 

önkormányzat elkötelezett a turizmus fejlesztésében, a város honlapja tematikusan felvonultatja a 

térség legfontosabb látnivalóit. 
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9.3. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést érintő fejlesztési 

elképzelése 

 

A 16. táblázat mutatja be a városban működő gazdasági szervezetek 2007 és 2013 közötti európai 

uniós finanszírozási forrásokból történő fejlesztéseit. A vizsgált időszakban két, borsodnádasdi 

székhelyű és két, más városban székelő, de Borsodnádasdon telephellyel rendelkező gazdasági 

szervezet kapott EU támogatást. A REEL-PEN Kft. gyártó kapacitásának növelésére meglévő 

üzemcsarnokok felújítását végezte el. A fejlesztés révén megkezdődhetett egy hajdani borsodnádasdi 

lemezipari termék, a szemes terménytároló gyártása és értékesítése is. Ez a vállalat számára jelentős 

piacbővülést eredményezett, a kereslet növekedése révén a cég fennmaradása és fejlődése hosszú 

távon biztosított. 

A PLES Zrt. a város legnagyobb munkáltatója és iparűzési adófizetője, a 2007-2013 közötti 

időszakban több, mint 1,85 milliárd forint Európai Uniós forrást invesztált bele gyártósori 

kapacitásának és kutató-fejlesztő tevékenységének növelésére. A kapacitás növelésére meglévő gyártó 

csarnokok felújítására, valamint gépsorok korszerűsítésére, új nagyipari eszközök beszerzésére került 

sor. A kutató-fejlesztő tevékenység leírása a 9.4. fejezetben történik. 

A PA-ROL Kft. az elmúlt években szintén jelentősen fejlesztette termelő kapacitását. Áruterítő 

kapacitásának bővítésére beszerzésre került 5 db hűtős és 2 db fagyasztós autó. 2014-ben saját 

beruházás keretében készült el a zsír- és tepertősütő üzem, amelynek révén EU-s nyilvántartási 

számmal rendelkező, élelmiszer előállító üzem besorolást kapott a cég. A vállalat beszállítói 

kapcsolatrendszere országos hatókörű, nagykereskedelmi partnerként az ország több nagy húsipari 

beszállítójával tart kapcsolatot. 

A városban működő többi gazdasági szervezetnek forráshiány miatt kevés lehetősége volt a 

fejlesztésre, az önálló gazdálkodók, egyéni vállalkozók pedig jobbára csak a piacon való megmaradást 

tudták célul kitűzni. A város és környezetében élők alacsony fizetőképessége is behatárolja a városban 

működő cégek fejlesztési lehetőségeit. 

 

16. táblázat: a város gazdasági szervezeteinek elmúlt években történő fejlesztései 

Felhívás 

száma 

Kedvezményeze

tt neve 

Projekt címe Projekt 

összköltsége 

Leírás 

ÉMOP-

1.1.1/F-11 

REEL-PEN Kft. REEL-PEN 

Kft 

Borsodnádasd, 

Petőfi tér 1. 

szám alatti 

telephelyén 

üzemcsarnoko

k felújítása, 

gépbeszerzéss

el 

46 070 140 

Ft 

A beruházás során 3 műhely 

felújítására került sor a 

legnagyobb 1860 m
2
-es 

daraboló és összeállító csarnok, 

és a 420 m
2
-es daru műhely 

teljes felújítása valamint az 

1864-ben épült eszterga műhely 

külső felületének LINDAB 

táblalemezzel történő borítása, 

bádogozása. 

GOP-2.1.1-

11/A 

PLES Zrt. Eszközbeszerz

és a PLES Zrt-

nél. 

53 024 878 

Ft 

 

GOP-1.2.1-

12/B 

PLES Zrt. Kutató-

fejlesztő és 

Nemzeti 

Járműkerék-

biztonsági 

Mérő és 

1 800 491 16

6 Ft 

400 m
2
 üzemcsarnok 

rekonstrukciója (Tesztüzem 

átalakítása), csapadékvíz 

elvezetése és szennyvíz 

elevezetése 

Központi csarnok átépítése: tető 
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Tanúsító 

Központ 

kialakítása 

szigetelése, homlokzatcsere, 

álmennyezet, padlófelújítás, 

elektromos hálózat 

korszerűsítése  

Veszélyes hulladék tároló 

építése 

Eszközök beszerzése: 

Automata tisztítóberendezés 

(Kefés tisztítógép) 

RBXKM-2013 Acél felni készre 

gyártó automata rendszer: 

Radiális fáradásvizsgáló gép 

tehergépjármű kerekekhez 

Kézi szivárgás vizsgáló acél 

teherautó pántokhoz  

Automata szelephely lyukasztó 

állomás 
Forrás: terkepter.gov.hu 

9.4. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők 

9.4.1. Munkanélküliek képzettsége 

A 17. táblázat alapján a munkavállalók képzettségéről az alábbiak jelenthetők ki: 

 A környező területekhez képest magasabb az általános iskolát el nem végzettek, illetve a csak 

alapfokú végzettséggel rendelkezők aránya. Ráadásul mindkét esetben arányuk még 

növekedett is a 2010 és 2015 közötti 5 évben.  

 Hasonlóan hátrányos helyzetben van a város a szakmunkások terén, ez esetben is csökkenő 

tendenciát vélünk felfedezni. A szakmunkás kezek hiánya negatívan befolyásolja a városban 

működő ipari jellegű termelő szervezetek munkaerő-fejlesztési céljait, hiszen helyben csak 

korlátozottan áll rendelkezésre a tevékenységükhöz szükséges munkaerő. Ez egyrészt a 

vállalaton belüli képzésekre való költség növelését eredményezi, másrészt a gazdasági 

szervezetek távolabbról kénytelenek feltölteni a hiányzó álláshelyeket. 

 A felsőfokú végzettségű, szabad kapacitással rendelkező munkavállalói réteg gyakorlatilag 

nincs jelen a városban, ami gátolja a magas hozzáadott értékű tevékenységek megtelepedését, 

a cégek nem találnak magas kvalifikációval rendelkező szabad humán erőforrás kapacitást. 

 

17. táblázat: a regisztrált munkanélküliek végzettség szerinti megoszlása 

  Borsodnádasd Ózdi járás BAZ megye 

2010. 8 osztálynál kevesebb 17,71 12,00 9,64 

Általános iskola 43,32 42,53 38,06 

Szakmunkás 24,52 26,80 27,63 

Szakiskola 1,63 2,42 1,87 

Szakközépiskola, technikum, 

gimnázium 11,99 14,51 19,50 

Főiskola 0,54 1,32 2,25 

Egyetem 0,27 0,42 1,05 

2015. 8 osztálynál kevesebb 20,81 13,47 9,89 

Általános iskola 44,97 44,93 38,19 
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Szakmunkás 19,46 22,63 24,71 

Szakiskola 2,68 3,19 2,42 

Szakközépiskola, technikum, 

gimnázium 12,08 14,13 21,24 

Főiskola 0,00 1,18 2,26 

Egyetem 0,00 0,48 1,29 

Forrás: KSH Tájékoztatási Adatbázis 

 

9.4.2. Elérhetőség 

A városban működő fontosabb gazdasági szervezetek közül több is foglalkoztat nem borsodnádasdi 

lakóhelyű munkavállalókat. A városba minden környékbeli településről van közvetlen autóbusz járat. 

Balaton községből 5:34-kor érkezik a reggeli műszakra behordó járat, az éjszakai műszakokra való 

bejárás azonban nehézkes, mivel az utolsó járat Balatonról 17:35-kor indul. Szentdomonkosról 

közösségi közlekedéssel nem lehet a reggel 6 órás műszakkezdésre beérni, mivel az első buszjárat 

8:23-kor érkezik a városba. Az éjszakai műszakba való autóbuszos bejárás viszont megoldható, mivel 

az utolsó járat 21:56-kor érkezik Borsodnádasdra, igaz, reggel viszont 7:22-ig várni kell a visszaútra. 

Járdánházáról több autóbusz is közlekedik, amellyel beérni reggeli műszakkezdésre, az éjszakai 

műszakkezdésre a 20:48-kor érkező autóbusszal lehet csak bejutni. 

 

9.4.3. Kutatás-fejlesztési tevékenység 

A K + F + I tevékenységen belül ki kell emelni a PLES Zrt. ebbéli tevékenységét. A cég a GOP-1.2.1-

12/B kódjelű pályázatán Kutató-fejlesztő központot, illetve Nemzeti Járműkerék-biztonsági Mérő és 

Tanúsító Központot alakított ki. Ehhez a következő eszközök beszerzése és beüzemelése volt 

szükséges: 

 Radiális fáradásvizsgáló gép tehergépjármű kerekekhez 

 Kézi szivárgásvizsgáló acél teherautó pántokhoz 

A PLES Zrt. tagja az Észak-Magyarországi Autóipari Klaszternek. A klaszternek összesen 70 tagja 

van, ebből 51 cég foglalkozik anyagmegmunkálással, 3 cég gépgyártással és tervezéssel, 16 cég pedig 

kapcsolódó szolgáltatásokkal. A klasztertagság a következő előnyökkel jár a vállalat számára: 

 A tagok együttműködési hálózata kutatási-fejlesztési-innovációs hátteret biztosít 

 A klaszter révén gyorsabban jutnak el kis- és középvállalkozói szintre a releváns piaci 

információk 

 Az együttműködés révén könnyebben hívhatók le a pénzügyi források 

 Jelentős erőforrás-megtakarítást jelent a cégnek, ha a költséges marketing- és üzleti 

tevékenységek egy részét a klaszter átvállalja. 

A városban működő többi gazdasági szervezetnek, anyagi és humán erőforrás hiánya miatt kevesebb 

lehetősége van a kvaterner szektorban való részvételre. 
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9.5. Ingatlanpiaci viszonyok 

A városban, földrajzi fekvése, és ebből következő helyzeti energiái révén erőteljes túlkínálat van az 

ingatlanpiacon. Az Otthon Centrum ingatlan nyilvántartási adatai alapján Borsodnádasdon az átlagos 

bruttó négyzetméterár 68 200 Ft, a járásra vetítve pedig 63 600 Ft. A helyzetet jól mutatja, hogy a 

város lakóingatlanjainak több, mint 11%-a nem lakott. Új lakóingatlan építése utoljára 2010-ben 

történt a városban. 

A 15. ábra a város lakóingatlanjainak építési időszak szerinti megoszlását mutatja. Ennek alapján 

látható, hogy Borsodnádasd lakásállománya a járás és a megye ingatlanjainál idősebb, átlagosan 

régebben épült. A legtöbb lakás az ipari fejlesztésekhez kapcsolódóan az 1950-es években épült, ezzel 

ellentétben az Ózdi járásban, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a 70-es, 80-as évekre tehető 

a lakásépítés maximuma. Elenyészően kevés számú új ingatlan épült viszont a rendszerváltozást 

követő időszakban. 

 

 

15. ábra: a város lakásai építési év szerinti eloszlása 

 
Forrás: KSH Tájékoztatási Adatbázis 

 

A 16. ábra alapján a város lakásainak 14,68%-a még a komfortos kategóriát sem éri el, ez jobb érték 

az Ózdi járás és a megye átlagértékeinél (20,06, illetve 22,83%) Az összkomfortos szintet azonban a 

város lakóingatlanjainak az egyharmada sem éri el. Ennek háttere, hogy a városba betelepülő munkás 

rétegek a kezdetekkor az átlagosnál jobb lakókörülményekkel rendelkeztek, azonban ezek az 

ingatlanok, karbantartás híján mára erősen leromlottak. 
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16. ábra: a város lakásainak komfortfokozat szerinti eloszlása 

 
Forrás: KSH Tájékoztatási Adatbázis 

 

A 2011. évi népszámlálás adatai szerint a város lakásainak 80,58%-a WC-vel felszerelt, ami jelentős 

elmaradás az Ózdi járás (83,83%), és a megye (87,94%) értékéhez képest. Melegvízzel a lakások 

83,02%-a ellátott, ami hasonló a járási értékhez (83,15%), de mindkettő rosszabb a megyei átlagnál 

(87,28%). 

 

 

10. Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és 

intézményrendszere 

 

10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 

 

A 18. táblázat részletesen szemlélteti Borsodnádasd Város Önkormányzata bevételi oldalának 

alakulását. Látható, hogy a költségvetés bevételei az elmúlt években részben átalakultak, ezek közül az 

alábbi tényezőkre fontos felhívni a figyelmet. 

 Harmadával növekedett az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások 

szerepe, amiből egyértelműen következik a város gazdálkodási helyzetének romlása 

 Különösen érzékenyen érintette a 2016. évben a várost az EU-s források hiánya 

 Ugyancsak a financiális helyzet romlását mutatja a helyi közhatalmi bevételek, ezen belül a 

helyi adóbevételek látványos csökkenése 

 A működési bevételeken belül a szolgáltatásokból származó bevétel csökkenése is visszautal 

az általánosan rossz jövedelmi helyzetre, az ellátási díjak releváns mértékű növekedésében 

viszont a népesség elöregedését, a szociális szolgáltatások bővülését lehet látni. 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

BAZ megye 

Ózdi járás 

Borsodnádasd 

53,91 

53,47 
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26,46 

46,55 7,78 
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Összkomfortos Komfortos Félkomfortos Komfort nélküli Szükség és egyéb 
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18. táblázat: az önkormányzati költségvetés bevételi oldalának szerkezete 

 2014. 2016. Változás

, % ezer Ft % (a teljes 

bevételből) 

ezer Ft % (a teljes 

bevételből) 

Önkormányzat működési támogatásai 310 671 25,95% 287 658 29,95% -7,41 

 ebből köznevelési feladat 

támogatása 

41 291 3,45% 52 575 5,47% +27,33 

 ebből szociális feladat 

támogatása 

71 292 5,95% 98 404 10,24% +38,03 

 ebből kulturális feladat 

támogatása 

3 765 0,31% 3 696 0,38% -1,83 

Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről 

186 671 15,59% 320 874 33,40% +71,89 

 ebből EU támogatás 5 288 0,44% 0 0,00% -100,00 

Felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson belülről 

172 021 14,37% 1985 0,21% -98,84 

 ebből EU támogatás 143 492 11,99% 0 0,00% -100,00 

Közhatalmi bevételek 51 321 4,29% 23 312 2,43% -54,57 

 ebből helyi adók 45 480 3,80% 18 879 1,97% -58,49 

Működési bevételek 74 241 6,20% 59 314 6,17% -20,11 

 ebből szolgáltatások 

ellenértéke 

28 562 2,39% 17 550 1,83% -38,55 

 ebből ellátási díjak 15 031 1,26% 19 423 2,02% +29,22 

Felhalmozási bevételek 4 851 0,41% 0 0,00% -100,00 

 ebből immateriális javak 

értékesítése 

0 0,00% 0 0,00% 0,00 

 ebből ingatlanok értékesítése 4 851 0,41% 0 0,00% -100,00 

Működési célú átvett pénzeszközök 9 346 0,78% 650 0,07% -93,04 

 ebből visszatérítendő 

támogatás 

9 246 0,77% 0 0,00 -100,00 

Felhalmozási célú átvett 

pénzeszközök 

53 0,00% 535 0,06% +909,43 

 ebből visszatérítendő 

támogatás 

53 0,00% 535 0,06% +909,43 

Finanszírozási bevételek 388 086 32,41% 266 260 27,72% -31,39 

 ebből maradvány 

igénybevétele 

379 680 31,71% 255 672 26,62% -32,66 

 ebből belföldi értékpapírok 

bevételei 

0 0,00% 0 0,00% 0,00 

 ebből belföldi finanszírozás 

bevételei 

8 406 0,70% 10 588 1,10% +25,95 

 ebből külföldi finanszírozás 

bevételei 

0 0,00% 0 0,00% 0,00 

 ebből hitel-, kölcsönfelvétel 0 0,00% 0 0,00% 0,00 

Bevétel összesen 1 197 

261 

100,00 960 588 100,00 -19,77 

Forrás: önkormányzat költségvetési rendeletei 

 

Borsodnádasd Város Önkormányzata gazdálkodásának kiadási oldaláról a 19. táblázat ad útmutatást. 

Ennek alapján a következő megállapítások tehetők: 

 A működési jellegű kiadásokon belül jelentős növekményt mutat a személyi jellegű juttatások 

alakulása. Az Önkormányzat kiemelt céljának tekinti a foglalkoztatás javítását, amelyért 
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jelentős erőfeszítéseket tesz. Az Önkormányzat foglalkoztatáspolitikáját a 10.4 fejezetben 

jellemezzük. 

 A felhalmozási költségvetés terén a bevételekhez hasonlóan itt is jól látszik az EU-s 

támogatások megszűnése, ez főleg a felújítások kapcsán jelentett érzékeny veszteséget. Az 

Önkormányzatnak gyakorlatilag nincs lehetősége önerőből érdemi fejlesztés megvalósítására. 

 A finanszírozási kiadások kapcsán érzékelhető a hitelfelvétel helyett a belföldi értékpapírokba 

való befektetés. Ez 2014-ben még csak marginálisan jelent meg, 2016-ban azonban már 

jelentékeny részét adta az önkormányzat költségvetésének.  

 

19. táblázat: az önkormányzati költségvetés kiadási oldalának szerkezete 

 2014. 2016. Változás, 

% ezer Ft % (a teljes 

bevételből) 

ezer Ft % (a teljes 

bevételből) 

Működési költségvetés kiadásai 683 883 79,51% 702 681 82,57% +2,75 

 ebből személyi juttatások 275 924 32,08% 351 979 41,36% +27,56 

 ebből dologi kiadások 197 327 22,94% 204 305 24,01% +3,54 

Felhalmozási költségvetés kiadásai 176 167 20,48% 39 443 4,63% -77,61 

 ebből beruházások 37 048 4,31% 31 968 3,76% -13,71 

 ebből felújítások 138 887 16,15% 7 190 0,84% -94,82 

Finanszírozási kiadások 29 0,00% 108 935 12,80%  

 ebből hitel 0 0,00% 0 0,00% 0,00 

 ebből értékpapír 29 0,00% 100 000 11,75%  

Kiadások összesen 860 079 100,00% 851 059 100,00% -1,05% 
Forrás: önkormányzat költségvetési rendeletei 

 

A 20. táblázat szemlélteti az önkormányzati vagyon 2016. évi alakulását. Az önkormányzat 

kezelésében lévő összes forrás 21,19%-a forgalomképtelen. A korlátozottan forgalomképes ingatlanok 

összesen a teljes önkormányzati vagyon kétharmadát jelentik. A város fejlesztése szempontjából 

viszont versenyhátrányt jelent, hogy nem rendelkezik forgalomképes, üzleti ingatlannal az 

Önkormányzat. 

 

20. táblázat: az önkormányzati vagyon szerkezete 

Tétel Összeg 

(ezer Ft) 

Részesedés a teljes 

önkormányzati vagyonból (%) 

Immateriális javak 5 103 0,25% 

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1 722 345 84,27% 

 ebből forgalomképtelen ingatlanok 333 127 16,30% 

 ebből korlátozottan forgalomképes 

ingatlanok 

1 389 217 67,97% 

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 70 274 3,44% 

 ebből forgalomképtelen 0 0,00% 

 ebből korlátozottan forgalomképes 70 274 3,44% 

Tenyészállatok 0 0,00% 

Beruházások, felújítások 0 0,00% 

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0,00% 

Befektetett pénzügyi eszközök 117 154 5,73% 

 ebből korlátozottan forgalomképes tartós 

részesedés 

4 000 0,20% 

 ebből forgalomképtelen tartós hitelviszonyt 100 000 4,89% 
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megtestesítő értékpapír 

 ebből korlátozottan forgalomképes 

értékpapír 

13 154 0,64% 

Források összesen 2 043 721 100,00% 
Forrás: önkormányzat költségvetési rendeletei 

 

21. táblázat: a hatályos Gazdasági Program célkitűzései és azok megvalósulása 

Gazdasági program célkitűzései Megvalósulás 

Alapdokumentumok felülvizsgálata, módosítása Folyamatban van 

Akcióterületi Tervek kidolgozása Folyamatban van 

Védett, védelemre javasolt épületek, értékek felülvizsgálata Folyamatban van 

A városközpont egységes térszervezése Első ütem megvalósult, „Zöld 

város” projekt révén folytatódik 

Köztársaság út 13 – 19. az ingatlanok mögötti terület 

egységesítése 

„Zöld város” projekt keretében 

megvalósul 

Piactér – pihenőpark építése „Zöld város” projekt keretében 

megvalósul 

Játszótér kialakítás, parkok, zöldfelületek rendezése Alsó-tó mellett játszótér építése, 

„Zöld város” projekt keretében 

megvalósul 

Volt „Jegyzői Ház” felújítása, új funkcióval való megtöltése  „Zöld város” projekt keretében 

megvalósul 

Petőfi tér és környéke, ill. Népkert rendezése, rehabilitációja Megvalósítása EU forrásból 

tervezett 

Szociális célú településrész rehabilitáció a leromlott állapotú, 

telepszerű településrészeken (Kölcsey út és környéke) 

Megvalósítása tervezett 

Alkotmány út környékének rendezése Nem valósult meg, tervben van 

Közreműködés a volt lemezgyári munkástelepek területi, 

tulajdonjogi rendezésében 

Folyamatban van 

Közreműködés az ötvös üzem funkció és területviszonyainak 

rendezésében 

Megoldása tervezett 

Közreműködés a volt Tiszti Kaszinó funkció és 

területviszonyainak rendezésében 

EU támogatásból funkcióváltás 

megoldása 

Zsóberkei területek rendezése Folyamatban van 

Utcanév,- és információs táblák kihelyezése Megvalósítása folyamatos 

Buszvárók felújítása Megvalósítása folyamatos 

Parkolóhelyek kiépítése, felfestése Városháza új épülete esetében 

megvalósult, továbbiak 

kialakítása „Zöld város” projekt 

keretében 

Régi, használaton kívüli telefon, villany, kábel tv, stb. oszlopok 

megszüntetése 

Folyamatos megvalósítás 

Nyilvános WC-k építése, üzemeltetése Városháza új épülete esetében 

megvalósult 

Mezőgazdasági hasznosításra alkalmas kül-, vagy belterületek 

művelés alá vonása 

Megvalósítása tervezett 

Szennyvízberuházás: szennyvízcsatorna-hálózat, és tisztítómű 

építés 

Megvalósítása tervezett 

A szennyvízberuházást követően az utak felújítása a város egész 

területén 

Megvalósítása tervezett 

Közlekedésbiztonsági fejlesztések Megvalósítása tervezett 

Járdaépítés, felújítás Több helyen tervezett 
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Közreműködés a Virág úti „támfal” kialakításában, 

megerősítésében 

Megvalósítása tervezett 

Közreműködés a 25-ös számú főút Szentdomonkos – 

Borsodnádasd közötti szakaszon nyomvonal kiváltás ügyében 

Előkészítés alatt, megvalósítása 

közeljövőben várható 

Kerékpárút bővítése, felújítása Megvalósítása tervezett 

Csapadékvíz elvezetési terv készíttetése, településszintű 

csapadékvíz elvezető hálózat kiépítése 

Folyamatos megvalósítás 

Energiahatékony beruházások a megújuló energia előtérbe 

helyezésével 

Városháza új épülete, Szociális 

Alapszolgáltatási Központ épülete 

esetében megvalósult, több 

intézmény esetében tervezett 

Ravatalozó épületek felújítása Megvalósítása tervezett 

Kossuth úti temetőben az árok feltöltése, parkosítása Részben megvalósult 

Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Városközpontban megvalósult 

Helyi polgárőrség és tűzoltóság működési feltételeinek 

fejlesztése 

Tűzoltószertár felújítása tervezett, 

megvalósítás folyamatos 

Intézmények felújítása, komplett víz- és hőszigetelés Több intézmény felújítása 

megvalósult 

Móra Ferenc Általános Iskola bővítése, új tornaterem kialakítása Megvalósítása tervezett 

Mesekert Óvoda kapacitásbővítése Megvalósítása tervezett 

Petőfi Művelődési Házban Időskorúak nappali ellátására 

irányuló intézmény kialakítása 

Megvalósítása EU forrásból 

tervezett 

Intézményekben eszköz, berendezés fejlesztés Megvalósítás folyamatos 

Polgármesteri Hivatalban informatikai fejlesztés, eszköz- és 

berendezés beszerzés 

Megvalósítás folyamatos 

Háziorvosi ügyelet és a szakrendelések működési feltételeinek 

fenntartása, javítása 

Praxisközösség kialakítása 

Szolgálati lakások felújítása Megvalósítás tervezett 

Gyógyszertár felújítása a hátsó udvarral együtt Részben megvalósult 

Tehetséggondozás, emelt szintű képzések, felnőttképzés Megvalósítás folyamatos 

Mintabolt kialakítása a piactéren a saját termékek értékesítésére Molnárkalács-Ház kialakítása 

ÖKO farm kialakítása Mocsolyáson Megvalósítása tervezett 

Felhagyott légópincék hasznosítása EU forrásból megvalósul 

Közreműködés a volt lemezgyári „barnamezős” területek 

rendezésében, környezeti károk felmérése, felszámoltatása 

Megvalósítás folyamatos 

A szennyvíziszap elhelyezésének megoldása Megvalósítása tervezett 

Illegális szemétlerakó telepek megszüntetése Megvalósítás folyamatos 

Közterületek rendszeres kaszálása, ápolása Megvalósítása folyamatos 

Elhanyagolt magántulajdonban lévő ingatlanok rendezésére 

intézkedés 

Megvalósítás folyamatos 

Erdő- és növénytelepítés, fásítás Megvalósítás folyamatos 

Telepi vendégház felújítása Megvalósítás tervezett 

Források környékének a rendezése, szalonnasütő és pihenő 

kialakítása 

Részben megvalósult 

Tematikus túraútvonalak kialakítása, tanösvény a Vajdavárhoz Megvalósítása tervezett 

Famatuzsálemek védelem alá helyezése, bemutatásukra 

túraútvonal kialakítása 

Megvalósítása tervezett 

A két tó környékének a folyamatos rendbetétele Alsó-tó partján játszótér és 

pihenőpark épült 

Szálláshely üzemeltetéssel, vendéglátással foglalkozó helyi 

vállalkozók segítése 

Megvalósítás folyamatos 

A bakancsos turizmus további támogatása Megvalósítás tervezett 

A Molnárkalács Fesztivál évenkénti, rendszeres megszervezése Megvalósítás folyamatos 
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„A molnárkalács borsodnádasdi hagyománya” szellemi 

kulturális örökség fenntartása 

Megvalósítás folyamatos 

Helytörténeti Gyűjtemény bővítése „Zöld város” projekt keretében 

megvalósul 

Közösségi tér kialakítása a különböző korosztályú, érdeklődési 

körű helyi emberek számára 

„Zöld város” projekt keretében 

megvalósul 

Edzőközpont kialakítása Volt rendőrségi épületben 

sportcentrum kialakítása 

A hagyományos városi ünnepek megrendezése Megvalósítás folyamatos 

A városközponti sportpálya korszerűsítése és környékének 

rendezése, műfüves futballpálya kialakítása 

„Zöld város” projekt keretében 

megvalósul 

Autóversenyzés, technikai és extrém sportok feltételeinek 

megteremtése, továbbfejlesztése 

Megvalósítás tervezett 

Kalandpark kialakítása feltételeinek megteremtése Távlati tervekben szerepel 

Régi, üres parasztházakban táncház, nyitott parasztgazdaság 

kialakítása 

Távlati tervekben szerepel 

Ipari múzeum kialakítása, ipari örökségünk megőrzésére, 

bemutatására 

Megvalósítás tervezett 

A környező településekkel való együttműködés erősítése Praxisközösség fenntartása és 

bővítése 

Egyházakkal való együttműködés erősítése városunk fejlődése 

érdekében 

Megvalósítás folyamatos 

Földterületeink termőképességének kihasználása a közmunka 

program keretében 

Megvalósulás folyamatos 

Állattenyésztés lehetőségének megvizsgálása, bevezetése Megvalósítás távlati szinten 

tervezett 

Borsodnádasdi humán erőforrások feltérképezése Megvalósítás folyamatos 

Ivóvíz palackozó üzem kialakítása Távlati szinten tervezett 

Fa brikettáló üzem kialakítása Távlati szinten tervezett 

Nádasd Kft. szolgáltató jellegű tevékenység bővítése Megvalósítás folyamatos 

Esélyteremtő programok megvalósítása Megvalósítás folyamatos 

Tudásközpont kialakítása újszerű technológiák és felnőttképzési 

módszerek bevonásával 

Megvalósítása tervezett 

Forrás: önkormányzati adatgyűjtés 

 

10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere 

 

Borsodnádasd településfejlesztéssel kapcsolatos intézkedései során döntési jogkörrel Borsodnádasd 

Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelkezik, amely a törvényi szabályozás folytán (10 ezer 

főnél kevesebb lélekszámú város) 6+1 főből áll. A képviselő-testület döntési hatáskörébe tartozik az 

egyes fejlesztési elképzelések és projektek kapcsán az erre a célra rendelkezésre álló pénzeszközök 

nagyságának meghatározása, az egyes ilyen jellegű pályázatokhoz szükséges önerő biztosítása. 

Ugyancsak a képviselő-testület feladata a Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat, 

szabályozási terv vagy azok módosításainak elfogadása. A képviselő-testület fogadja el a végleges 

Integrált Településfejlesztési Stratégiát is. 

A döntés előkészítő tevékenységet a képviselő-testület munkáját segítő bizottságok végzik. 

Borsodnádasdon egy bizottság működik, összesen 5 taggal: 
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 Pénzügyi Bizottság: abban az esetben tárgyal a testületi előterjesztésről, ha az érinti az 

önkormányzat pénzügyi gazdálkodását és/vagy a településen fizikai jellegű beavatkozás 

meghozatalát segíti elő. 

A képviselő-testületi döntések végrehajtása a Polgármesteri Hivatalon belül működő irodák (Pénzügyi 

Iroda, Hatósági Iroda, Műszaki és Pályázati Iroda, Közfoglalkoztatási Iroda, Titkárság) feladata. 

 

10.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység 

Az önkormányzat szerteágazó és jelentős gazdaságfejlesztési tevékenységet végez. A helyi gazdaság 

működésének javítását több önkormányzati lépés és intézkedés is szolgálja. 

 Befektetői csoportokkal való tárgyalás: az önkormányzat lehetőségeihez mérten igyekszik 

kihasználni helyzeti energiáit. A városban működő cégek szerteágazó kapcsolatrendszere, a 

keleti piacokon való megjelenés és értékesítés jó lehetőséget teremt a városnak a keleti nyitás 

politikájában való részvételre. A jövőben mind önkormányzati, mind vállalkozói szinten 

szükséges tovább erősíteni a keleti (orosz, közép-ázsiai, kínai) tőke idevonzását és letelepedési 

lehetőségének biztosítását. 

 Hálózati kapcsolatok építése: az önkormányzat jól működő kapcsolati rendszert épített ki a 

környező településekkel, a megye más településeivel, városaival, valamint gazdasági és civil 

szervezetekkel. A hálózati kapcsolatok erősítésében jó szolgálatot tehet a PLES Zrt. 

klasztertagsága is. 

 Önkormányzati területek gazdaságfejlesztésre való felajánlása: az önkormányzat több olyan 

kül- és belterületi egységgel rendelkezik, amelyek bevonhatók a város érdemi 

gazdaságfejlesztésébe. Az önkormányzati vagyonnal a 10.1. fejezet foglalkozik. 

 Közterület-fejlesztés: az önkormányzat felismerte, hogy egy rendezett városkép javítja a 

városba érkező látogatók, turisták és befektetők közérzetét, pozitívan befolyásolja a városról 

alkotott imázst. E célú tevékenysége a közeljövőben is tovább folytatódik, a városközpont 

zöldfelületi rendszerének a „zöld város” projektben való megújításával. 

 

10.4. Foglalkoztatáspolitika 

 

Borsodnádasd Város Önkormányzata több intézmény fenntartásában érdekelt. Ezekben az 

intézményekben foglalkoztatott személyeket foglalja össze a 22. táblázat. Az önkormányzat által 

fenntartott intézményekben 2016-ban összesen 41 fő dolgozott, ennek 44%-a a szociális 

szolgáltatásban tevékenykedett. A szociális szolgáltatások térnyerését jól mutatja az a tény, hogy 2013 

óta egyedül ebben a szegmensben volt alkalmazotti létszám bővülés. A Polgármesteri Hivatal 12 

fővel, a Borsodnádasdi Mesekert Óvoda 9 fő állományi létszámmal dolgozik. 

 

22. táblázat: az önkormányzati intézmények állományi létszáma 

Intézmény 2013 2014 2015 2016 Változás, 2013-

2016, % 

Polgármesteri Hivatal 12 12 12 12 0,00% 

Szociális Alapszolgáltatási Központ 13 15 18 18 38,46% 

Közösségi Ház és Könyvtár 2 2 2 2 0,00% 

Mesekert Óvoda 9 8 9 9 0,00% 
Forrás: önkormányzati adatgyűjtés 
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Borsodnádasd Város Önkormányzata jelentős erőfeszítéseket tesz a közfoglalkoztatás fenntartásáért, 

és a közcélú foglalkoztatás minőségének javításáért. 

 

23. táblázat: Közfoglalkoztatásban részt vevők, 2013-2017, programonként 

Megnevezés 2013. 2014. 2015. 2016. 2017 

Hosszútávú 0 0 123 57 89 

Mezőgazdaság 17 25 71 75 40 

Belvíz 50 15 0 10 15 

Bio 26  6 15 10 

Helyi sajátosság 0 5 15 44 15 

Illegális hulladéklerakás 10 10 0 15 0 

Útőr 0 0 0 15 0 

Mezőgazdasági utak karbantartása 10 0 0 0 0 

Közúthálózat karbantartás 10 15 0 0 0 

Téli értékteremtő 20 118 0 0 0 

Összesen: 143 188 215 231 169 
Forrás: önkormányzati adatgyűjtés 

 

10.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás 

Borsodnádasd Város Önkormányzata 2 saját tulajdonú lakóingatlannal rendelkezik. Ezeket szolgálati 

lakásként hasznosítja az önkormányzat, a településen működő intézmények és közszolgáltatások 

működtetésének biztosítására. Az önkormányzati lakások állapota megfelelő, minden közművel 

rendelkeznek. 

 

10.6. Intézményfenntartás 

Borsodnádasd Város Önkormányzata az alábbi intézmények fenntartásában érdekelt: 

 Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal, 12 fős állományi létszámmal 

 Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ, 18 fős állományi létszámmal 

 Borsodnádasdi Mesekert Óvoda, 9 fős állományi létszámmal 

 Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár, 2 fős állományi létszámmal 

Az önkormányzati költségvetésből az egyes intézményekre fordított tételeket és azok időbeli 

változásait szemlélteti a 24. táblázat, amely alapján az alábbi megállapítások tehetők: 

 A város demográfiai problémái jelennek meg a Szociális Alapszolgáltatási Központ 

jelentőségének növekedésében. Mind a bevételek (15,49%), mind a kiadások (16,62%) terén 

jelentősnek mondható növekményt generált az intézmény. A közeljövőben várható, hogy a 

demográfiai helyzet még inkább a szociális szolgáltatások ellátásának fejlesztése irányába hat, 

és az eddigieknél is hangsúlyosabban fog megjelenni a Szociális Alapszolgáltatási Központ 

működtetése a város életében. 

 Szintén demográfiai okokra (óvodába beíratott gyermekek számának növekedése) vezethető 

vissza a Mesekert Óvoda költségvetési sarokszámainak növekedése is. Az óvodába újonnan 

beíratott gyermekek körében jelentkező hátrányos szociális helyzet és az ebből következő 

feladat-ellátások tovább fogják növelni az óvoda jelentőségét a költségvetésben. 



BORSODNÁDASD Integrált Településfejlesztési Stratégia   MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

62 

 

 A Közösségi Ház és Könyvtár feladatainak ellátása az önkormányzati költségvetésben inkább 

stagnáló módon jelenik meg. Ennek oka egyrészt az, hogy a kulturális lehetőségekre való 

igény korlátozott, másrészt jelentős (és a jövőben is növekvő) forrást emésztenek fel a 

szociális és óvodai szolgáltatások ellátása. 

 Látványosan csökkent az önkormányzati igazgatásból származó bevételek és az arra fordított 

kiadások összege és aránya. A tendencia várhatóan a jövőben is trendszerűen folytatódni fog, 

a digitális szolgáltatások elterjedése költségtakarékos megoldást jelent majd Borsodnádasdnak 

is. 

24. táblázat: az önkormányzati intézmények költségvetése 

 P
o

lg
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v
tár 

2014. B
ev

ételek
 

Intézményi működési bevételek 80 23 432 4 1075 

Átvett pénzeszközök 2 812 0 0 0 

Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 

Finanszírozási bevételek 157 032 51 803 42 715 17 631 

Összes bevétel 159 924 75 235 42 719 18 706 K
iad

áso
k
 

Működési költségvetés kiadásai 147 791 73 017 40 796 14 555 

Felhalmozási költségvetés kiadásai 4 317 1010 1145 3 615 

Összes kiadás 152 108 74 027 41 941 18 170 

2016. B
ev

ételek
 

Intézményi működési bevételek 417 26 501 0 3 223 

Átvett pénzeszközök 4 194 0 0 0 

Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 

Finanszírozási bevételek 68 431 60 391 46 816 16 222 

Összes bevétel 73 042 86 892 46 816 19 445 K
iad

áso
k
 

Működési költségvetés kiadásai 71 925 86 306 46 641 16 754 

Felhalmozási költségvetés kiadásai 613 25 0 1224 

Összes kiadás 72 538 86 331 46 641 19 445 

Változás, % B
ev

ételek
 

Intézményi működési bevételek 421,25% 13,10% -100,00% 199,81% 

Átvett pénzeszközök 49,15% 0,00% 0,00% 0,00% 

Felhalmozási bevételek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Finanszírozási bevételek -56,42% 16,58% 9,60% -7,99% 

Összes bevétel -54,32% 15,49% 9,59% 3,95% K
iad

áso
k
 

Működési költségvetés kiadásai -51,33% 18,20% 14,33% 15,11% 

Felhalmozási költségvetés kiadásai -85,80 -97,52% -100,00% -66,14% 

Összes kiadás -52,31% 16,62% 11,21% 7,01% 
Forrás: önkormányzat költségvetési rendeletei 
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A 25. táblázat bemutatja az önkormányzati fenntartású intézményekben esedékes további 

beavatkozásokat. 

 

25. táblázat: az önkormányzati fenntartású intézményekben szükséges fejlesztések 

Intézmény Szükséges beavatkozások 

Polgármesteri Hivatal Folyamatos eszköz- és szervezetfejlesztés, ASP 

központhoz csatlakozás 

Borsodnádasdi Szociális 

Alapszolgáltatási Központ 

Folyamatos eszköz- és szervezetfejlesztés 

Borsodnádasdi Mesekert Óvoda Óvodai férőhelyek bővítése 

Borsodnádasdi Közösségi Ház és 

Könyvtár 

Folyamatos eszköz- és szervezetfejlesztés 

Járási Kirendeltség Energiahatékonysági átalakítás, eszköz- és 

szervezetfejlesztés 
Forrás: önkormányzati adatgyűjtés 

 

Borsodnádasd városában több olyan intézmény is van, amelyet nem az Önkormányzat tart fenn, de 

jelentősége igen fontos a város élete szempontjából: 

 Idősek Otthona, fenntartója a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat, működésének 

jellemzése a 8.1.3. fejezetben olvasható. 

 Ózdi Járási Hivatal Borsodnádasdi Kirendeltség - Okmányiroda, fenntartója az Ózdi Járási 

Hivatal. A kirendeltség a polgármesteri hivatal régi épületében, heti 5 napon, összesen 26 

órában várja az ügyfeleket.  

 Móra Ferenc Általános Iskola, fenntartója a Klebersberg Intézményfenntartó Központ 

Kazincbarcikai Tankerületi Központja. Az intézmény jellemzése a 8.1.1. fejezetben olvasható. 

 Ózdi Rendőr Főkapitányság Borsodnádasdi Rendőrőrs folyamatos szolgálat 

 Bükki Nemzeti Park Igazgatóság kihelyezett irodája 

 

10.7. Energiagazdálkodás 

A 26. táblázat az önkormányzat által fenntartott fontosabb intézményi épületek energiagazdálkodási 

adatait mutatja. Látható, hogy az épületek fenntartása a működési költségnek átlagosan 10 – 15%-át 

viszi el, legnagyobb mértékben a Mesekert Óvoda működési költségét terheli le, ahol kb. harmadát 

adja, míg az Orvosi Ügyelet épülete esetében 3% alatti a működési költségekből való részesedés. 

Legjobb helyzetben a Polgármesteri Hivatal, valamint a Közösségi Ház és Könyvtár épületei vannak, 

mivel ezeknél mind a működési költségekből való részesedés, mind a földgázra, illetve elektromos 

energiára fordított tényleges költség egyaránt csökkenő tendenciát mutat. Mindkét intézmény 

korszerű, magas energiahatékonysági fokú új épületben működik. Az Orvosi Ügyelet épülete esetében 

az értékek stagnálása látható, azonban a korábbi energiahatékonysági fejlesztéseknek köszönhetően ez 

elfogadhatóan alacsony értékeket jelent. 

 

26. táblázat: az önkormányzati intézmények energiagazdálkodási szerkezete 

Intézmény 2016. 2017. 

Földgáz Villany Működési 

ktg. % 

Földgáz Villany Működési 

ktg. % 

Szociális 

Alapszolgáltatási 

2 868 718 Ft 758 015 Ft 9,0% 1 943 757 

Ft 

921 047 

Ft 

7,85% 
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Központ új épület 

Önkormányzat 7 365 576 Ft 10 065 436 

Ft 

12,98% 8 463 323 

Ft 

9 864 117 

Ft 

15,9% 

Közösségi Ház és 

Könyvtár 

719 509 Ft 1 039 441 

Ft 

16,1% 607 634 Ft 998 919 

Ft 

11,39% 

Mesekert Óvoda 1 081 616 Ft 89 953 Ft 31,74% 1 046 897 

Ft 

55 591 Ft 35,00% 

Orvosi Ügyelet 

épülete 

133 944 Ft 151 384 Ft 2,32% 141 804 Ft 157 245 

Ft 

2,63 % 

Polgármesteri 

Hivatal 

411 330 Ft 932 864 Ft 9,3% 314 161 Ft 757 220 

Ft 

7,56% 

Forrás: önkormányzati adatgyűjtés 

 

11. Településüzemeltetési szolgáltatások, okos város települési 

szolgáltatások 

 

Az önkormányzatok kötelező településüzemeltetési szolgáltatásait a 2011. évi CLXXXIX törvény 

Magyarország helyi önkormányzatairól 13 §-a 1. bekezdése 2. pontja foglalja össze. Ennek alapján az 

önkormányzatnak az alábbi településüzemeltetési szolgáltatásokat kell biztosítania: 

 Köztemetők kialakítása és fenntartása: Borsodnádasdon két helyen található temető, a Kossuth 

Lajos utcában, valamint a Balatoni utcában, a Balaton felé vezető út mellett. Emellett egy 

zsidó temető is található a településen. A temetők fenntartását az önkormányzat közcélú 

munkavállalók bevonásával oldja meg. 

 Közvilágításról való gondoskodás. A közvilágítás a város minden közútja mentén kiépített. Az 

önkormányzat folyamatosan cseréli a közvilágítás elemeit korszerű, led-es izzókra. A „Zöld 

város” projekt keretében szükség lesz a városközpont zöldfelületein új közvilágítási elemek 

telepítésére. A lámpák és tartótestek karbantartása az önkormányzat részéről biztosított. 

 Kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása: a kéményseprő-ipari szolgáltatást a városban a 

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ BAZ Megyei 

Csoportja látja el. 

 Helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása: Borsodnádasdon összesen 15,7 km 

önkormányzati fenntartású kiépített közút és köztér van. A kiépítetlen önkormányzati utak 

hossza 17,8 km. A kiépítetlen utak aránya 53,13%, ami jóval kedvezőbb az Ózdi Járás 

(69,91%) és a megye (71,41%) adatainál. Ezek karbantartását az önkormányzat részben 

közcélú foglalkoztatáson, részben saját, vagy pályázati forráson keresztül biztosítja. Ide 

tartozik, hogy az önkormányzatnak a településüzemeltetési szolgáltatások keretén belül 

gondoskodnia kell az utcanév-táblák kihelyezéséről is. 

 Gépjárművek parkolásának biztosítása: a gépjárművek parkolását részben közterületi kijelölt 

parkolókban, részben intézményi területen belül kijelölt parkolókban lehet megoldani. A 

parkolás helyzetének leírása a 15.5. fejezetben történik. 

A településüzemeltetési feladatokat tágabban értelmezve ide sorolhatók még a következő, 

önkormányzat által biztosított szolgáltatások is. 

 A közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmények elnevezése. 

Borsodnádasdon összesen 38, önálló névvel ellátott közterület (utca és tér) van. A közterületek 

és településrészek elnevezések szabályait az önkormányzat 10/2014 (IX.16.) számú rendelete 

szabályozza. 
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 Környezet-egészségügy: ide tartozik többek között a köztisztaság biztosítása, rovar- és 

rágcsálóirtás, külterületi ingatlanok gyommentesítése. A köztisztasági feladatok ellátását 

közcélú munkavégzés keretében biztosítja. 

 Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás: a vízelvezető árkok 

karbantartását és esedékes felújítását az önkormányzat közcélú munkavégzésen keresztül, 

illetve saját és pályázati forrásokból biztosítja. 

 Hulladékgazdálkodás: a település hulladékgazdálkodását a 17.6 fejezet mutatja be. 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 

törvénnyel összhangban a Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatalban is lehetőség van elektronikus 

ügyintézésre adóügyekben, telepengedélyezési, egyéb hatósági ügyekben. Igénybe vehető elektronikus 

ügyintézési szolgáltatások: ügyindítás, ügykövetés, adóegyenleg lekérdezés, online bevalláskitöltő, 

nyilatkozat, szabályzatok, rendeletek, önkormányzati honlapon elérhető elektronikus ügyindítási 

lehetőség, ügyintézési felület. Jelenleg Borsodnádasdon nincs nyilvános wi-fi pont, ugyanakkor a 

városban 2019-ig minimum három helyszínen biztosítani kell a nyilvános wi-fi hozzáférést, amit az 

Önkormányzat a következő helyszíneken tervez: 

 Polgármesteri Hivatal előtti téren, Köztársaság út 12, 1597 hrsz. 

 Gyógyszertár előtti téren, Köztársaság út 112, 1285 hrsz. 

 Piactéren, 668/5 hrsz. 

Jelenleg a Közösségi Ház és Könyvtár épületében működnek mindenki számára hozzáférhető 

számítógépek, ahol az internethozzáférés biztosított. Itt összesen 5 munkaállomás található, amely 

Win7 operációs rendszerrel fut, beszerzésük 2013 előtt történt, tehát nem számítanak a legkorszerűbb 

gépeknek. Az önkormányzat által fenntartott intézményekben összesen 32 számítógépes 

munkaállomás működik, ennek több, mint kétharmada, 22 gép a Polgármesteri Hivatalban. Ezen kívül 

a Közösségi Ház és Könyvtárban 3, a Szociális Alapszolgáltatási Központban 5, a Járási 

Kirendeltségen és a Mesekert Óvodában 1-1 gépet használnak. A gépállomány a Polgármesteri 

Hivatalban a legkorszerűebb, ahol a munkaállomások legalább felén működik Win10 operációs 

rendszer, valamint ugyanennyi gép rendelkezik korszerű kivetítési lehetőséget biztosító HDMI 

kimenettel. Az intézményben 160 Mb/s letöltési sebesség érhető el, ami kiemelkedően jónak számít. A 

többi intézmény esetében jelentősek az elmaradások, a Közösségi Ház és Könyvtárban lévő gépek 

Win7 operációs rendszerrel működnek, a Járási Kirendeltségben pedig WinXP operációs rendszerrel 

működő számítógép található. A Mesekert Óvodában és a Szociális Alapszolgáltatási Központban a 

letöltési sebesség 30 Mb/s, míg a Járási Kirendeltségen 4 Mb/s, ami nem alkalmas az érdemi 

elektronikus munkavégzésre.   

 

12. A táji és természeti adottságok vizsgálata 

12.1. Természeti adottságok 

Borsodnádasd az Észak-magyarországi középhegyvidék nagytáj Ózd – Egercsehi-medence kistáján 

terül el. A város közigazgatási határa délnyugaton átterjed a Pétervásárai-dombság kistájra, de mivel 

ez zömmel erdőterület, érdemi gazdasági tevékenység ezt nem érinti. Ez utóbbi táj hordozza 

ugyanakkor a város közigazgatási területének legmagasabb, 450 m tengerszint feletti magasságú 

gerincét. A város természetföldrajzi hátteréről a 27. táblázat ad felvilágosítást. 

 

27. táblázat: a város természetföldrajzi háttere 

Adottság Jellemzés 
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Kistáj neve Ózd-Egercsehi – medence 

Domborzat 174-447 m tengerszint feletti magasságú medencedombság. Átlagos 

magassága 300 m. 

Földtani szerkezet Arló – Borsodnádasd között felszínen is jól látható szerkezeti struktúra, a 

Darnó-vonal határozza meg a táj szerkezetét. A vonal által előrejelzett 

völgyben fut a Hódos-patak, valamint a Borsodnádasd és Ózd közötti 

közlekedési pályák is. 

Kőzet Zömmel tercier üledékes kőzetek alkotják, felszínen agyagtartalmú 

rétegek nagy gyakorisága. 

Felszín Agyagtartalmú üledékek és domborzati adottságok miatt tömegmozgások 

jelentős számban fordulnak elő, a településen belül is több helyen 

probléma a felszín mozgása. 

Éghajlat Hűvös – mérsékelten száraz 

Napfényes órák száma 1840 óra/év 

Évi középhőmérséklet 8,5 – 9,0 °C 

Vegetációs időszak kb. 170 nap fagymentes 

Szél Ny, ÉNy, átlagos szélsebesség 2 m/s, ez szélenergia kiaknázására nem 

alkalmas 

Folyók Hódos-patak Ózd feletti vízgyűjtője. A település területén torkollik a 

Hódos-patakba az Arli-patak. Ezekbe kisebb patakok, erek folynak, 

melyek szárazabb nyári időszakban ki is száradhatnak, esőzések idején 

ugyanakkor jelentős vízhozammal rendelkeznek.  

Tavak A város területén az ipari vízellátás céljára két mesterséges tó létesült, 

Alsó-tó és Felső-tó néven. A két tó ma rekreációs célokat szolgál. 

Talajvíz Völgyekben előfordul a magas talajvízállás, ami többször torkollik 

lakhatási problémákba, a lakóházak falai átázásával, nedvesedésével. Az 

Átlagos talajvíznívó a városban 4-6 m között ingadozik. 

Vegetáció mozaikos vegetáció, az erdőterületek irtása révén irtásrétek jöttek létre, 

ezeken félszáraz gyepek jöttek létre. A völgytalpakon nedves rétek 

találhatók. A nagy reliefű domboldalakon erdős vegetáció uralkodik, főleg 

cseres-tölgyesek, a völgyekben azonban gyertyános tölgyesek is 

megjelennek.  

Talajtípus Uralkodó az agyagbemosódásos barna erdőtalaj, közepes vízvezető és erős 

víztartó képesség jellemzi, ami tömegmozgásos folyamatokat generál. A 

patakvölgyekben nyers öntéstalaj alakult ki, amely jó víztározó, közepes 

vízvezető képességű.  
Forrás: Magyarország Kistájainak Katasztere, 2010 

 

12.2. Tájhasználat, tájszerkezet 

12.2.1. Tájtörténeti vizsgálat 

Borsodnádasd lakói kezdetben mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoztak, így leginkább 

erdőműveléssel, legeltetéssel, illetve saját felhasználásra szántóföldi művelést is folytattak. A község a 

környező erdők irtásával, ún. irtásfaluként alakult ki. A legeltetéshez is a kiterjedt erdőségek ritkítása 

volt az egyetlen járható út, ami újabb irtásrétek kialakulásához vezetett. Borsodnádasd, ellentétben mai 

képétől, az 1848-as országgyűlés jobbágyokat érintő döntéséig jobbágyfalu volt. A természeti 

adottságok a település nevében is megjelennek, a nádasd utótag a környék szélesebb völgytalpain 

előforduló vizenyősebb helyekre utalt. 

Az ipari termelés fejlődése ismét az erdőterületek visszaszorulását eredményezte. Egyrészt a gyárak 

működéséhez, a bányák járatainak tömedékeléséhez rengeteg faanyagra volt szükség, amit 
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kézenfekvően helyben lehetett legkönnyebben beszerezni. Másrészt a betelepülő új munkás társadalom 

letelepedéséhez új területek voltak szükségesek, ráadásul ezeknek az embereknek az élelmezéséhez 

újabb földeket kellett művelés alá vonni. Az erdőterületek ily módon a XX. század elejére erőteljesen 

lecsökkentek. A XX. század utolsó harmadától ismét az erdővel borított területek növekedése jellemző 

a gazdasági szerkezetváltás és a mezőgazdasági művelés szerkezetének részbeni átalakulása miatt. 

 

12.2.2. Tájhasználat értékelése 

A 17. ábra Borsodnádasd közigazgatási területe tájhasználatának változását mutatja be a CORINE 

2006. és 2012. évi felszínborítási adatai alapján. A településen az erdővel borított területek a 

legjelentősebbek, ami a domborzati, éghajlati és talajtani jellemzők egyenes következménye. Érdemi 

változás történt ugyanakkor a legeltetésre alkalmas területek kiterjedésében. Ennek magyarázata a 

mezőgazdasági művelés fokozódó elhagyása, mivel a művelt területek nagysága nagyjából hasonló 

mértékben csökkent. A népesség csökkenése, az agrárgazdaságban való tevékenység anyagi 

nehézségei egyre kevésbé vonzották az embereket a föld megművelése felé, s annak felhagyásával, 

részben a tájra egyébként is jellemzőbb füves területek kiterjedése nőtt, másrészt a felhagyott területek 

elcserjésedtek, mezőgazdasági művelésre korlátozottan alkalmas területté vált. 

 

 

 

 

 

17. ábra: a város területhasználatának változása 

 
Forrás: Területfejlesztési Információs Rendszer 

 

A 18. ábra a város területfelhasználását hasonlítja össze az Ózdi járáséval a CORINE 2012. évi adatai 

szerint. Bár mindkét esetben az erdők foglalják el a legnagyobb részt, ez a járásban szignifikánsan 

kisebb területet jelent más területfelhasználási módok javára. A járáson belül Borsodnádasd 

hegyvidéki jellegű fekvése miatt sokkal kevésbé alkalmas szántóföldi művelésre, mint a járás többi 

területe. Ózd kiterjedt települési területe révén a beépített terület mértéke is nagyobb a járásban. 

Figyelembe kell még venni Borsodnádasd esetében a cserjés területek jelentős túlsúlyát, a járás 

települései közül csak egyetlen községben ér el magasabb szintet. A cserjés területek magas aránya 
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Erdő Rétek, legelők Mezőgazdasági művelés Cserjés Település Ipari-közlekedési 
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azért problémás, mert ezek sem szántóföldi kultúrákra, sem legeltetésre, sem erdőgazdálkodásra nem 

alkalmasak, így mezőgazdasági funkciója gyakorlatilag hiányzik.   

 

18. ábra: a város és környezetének területfelhasználási módjai 

 
Forrás: Területfejlesztési Információs Rendszer 

 

12.3. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek 

12.3.1. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 

Borsodnádasd város teljes közigazgatási területe a 19. ábra alapján országos jelentőségű 

tájképvédelmi terület övezetébe esik. A tájkép védelme a térségben a természeti jellegű területek 

előfordulásának magas arányára vezethető vissza, a várost körülvevő táj természetessége, az 

antropogén degradáció visszafogottsága az ember és a természet történelmileg kialakult harmóniája az 

oka a tájkép védelmének. 

 

19. ábra: országos jelentőségű tájképvédelmi övezet területe 
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Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén megye Területrendezési Terve 

 

Borsodnádasd közigazgatási területe elsősorban erdőgazdálkodásra, erdőtelepítésre alkalmas. Ez 

látszik a 20. ábrán is, amely a város és környezetének kiváló termőhelyi adottságú erdőterületeit, 

valamint erdőtelepítésre alkalmas területeit mutatja. Ennek alapján a település majdnem egész területe 

alkalmas erdőgazdálkodás folytatására, ami tájképi szempontból is meghatározza a település képét és 

távlati jövőjét. 

 

20. ábra: a kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek elhelyezkedése 
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Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén megye Területrendezési Terve 

 

12.3.2. Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett 

terület, érték, emlék 

Borsodnádasd város közigazgatási területén területtel védett természeti terület (Nemzeti Park, 

Tájvédelmi Körzet, természetvédelmi terület) nem található. A város területén lévő természeti 

területek kezelési feladatait a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság látja el. Borsodnádasd körül terül el 

ugyanakkor a Tarnavidéki Tájvédelmi Körzet, amelynek geológiai formációi, növény és állatvilága a 

térségbe és ezzel Borsodnádasdra irányuló természeti turizmus fő célpontja lehet.  

Az 1996. évi LIII. (természetvédelmi) törvény értelmében törvény erejénél fogva (ex lege) védett 

természeti területnek, illetve értéknek számít minden láp, szikes tó, kunhalom, földvár, forrás, 

víznyelő és barlang. Források esetében azok tekinthetők védettnek, amelyek vízhozama meghaladja az 

5 liter/perc értéket. A Természetvédelmi Információs Rendszer alapján a város igazgatási területén 7 

ex-lege védett forrás található. Ezen kívül Borsodnádasd közigazgatási területén található a Vajdavár 

törvény erejétől fogva védett őskori földvára. A település közigazgatási területén ezek közül fellelhető 

képződmények és területek e bekezdés alapján országos jelentőségűnek minősülnek, bárminemű 

károsításuk tilos. Megóvásuk érdekében, az objektum jellegétől függően, körülöttük védőövezet 

kijelölése javasolt. 

 

12.3.3. Ökológiai hálózat 

Borsodnádasd város közigazgatási területét Natura 2000 terület részben érinti, de a településfejlesztés 

szempontjából nincs relevanciája. A város Nemzeti Ökológiai Hálózatban való szerepét mutatja a 21. 
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ábra, melynek alapján a város közigazgatási területén az alábbi hálózati elemek különböztethetők 

meg: 

 Ökológiai magterület, mely a települési területtől nyugatra lévő erdős területeket érinti. 

 Ökológiai folyosó, mely a város települési területétől közvetlenül nyugatra és délre lévő 

területeket érinti. 

 Puffer terület, amely az ökológiai folyosók és a város települési területe közötti részeket 

foglalja magában. 

 

21. ábra: a város szerepe a Nemzeti Ökológiai Hálózatban 

 
Forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer 

 

12.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése 

A tájhasználati konfliktusok esetében az ember nem harmonikus tájhasználati módjait kell érteni. Ezek 

közül kiemelten kell szólni az illegális hulladéklerakás eseteiről. 

Ugyancsak gyakori tájhasználati konfliktusnak tekinthetők 

 az illegális fakitermelés, mely sajnos nagyon jellemző a város és környezete alacsonyabb 

egzisztenciájú lakosságára  

 az erdőbirtokosok és a tájsebeket ejtő, erdei utakat megrongáló terepjárók, quadosok közötti 

konfliktusok, valamint 

 az állatok (birkák) legeltetése során a pihenőhelyekre, források területére való hajtás a 

külterületeken, mely eredményeként az állatok kitapossák a gondozott turisztikai 

pihenőhelyet, és szennyezik (emberi fogyasztásra alkalmatlanná teszik az egyébként arra 

alkalmas) természetes forrásokat (különösen a Körtvölgye- és Hidegkúti forrásoknál). 
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13. Zöldfelületi rendszer vizsgálata 

 

13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei 

 

Borsodnádasd város települési területén jelentős területi arányt foglalnak el a zöldfelületek. A 

zöldfelületi elemek három nagyobb csoportba sorolhatók. 

 Közönség előtt nyilvános közösségi zöldfelületek, amelyek bármikor szabadon látogathatók: 

o utcai zöldsávok 

o teresedések 

 Korlátozottan nyilvános zöldfelületek, amelyek csak nyitvatartási időben látogathatók: 

o Intézmények zöldfelületei 

 Nem nyilvános magánterületek kertjei 

 

13.1.1. Közösségi zöldfelületek 

Az utcai zöldsávok kategóriájában közösségi funkció fejlesztésére potenciálisan alkalmas szélesebb 

zöldfelületeket és fejlesztésre alkalmatlan keskeny zöldsávokat különböztetünk meg. A szélesebb, 

közösségileg is fejleszthető utcai zöldsávok településen való elhelyezkedéséről és minőségbeli 

jellemzőiről ad tájékoztatást a 28. táblázat. 

 

28. táblázat: a város utcai zöldfelületei 

Utca Jellemzés Jelenlegi közösségi 

funkció 

Lehetséges 

fejlesztési irány 

Rákóczi 

Ferenc utca 

Páros és páratlan oldalak között, volt 

iparvasút mentén szélesebb zöldsáv 

utcai fasorral, felső szakaszán 

meredek oldallal 

Iparvasút 

nyomvonalán 

épített kerékpárút 

Kerékpárút mellett 

utcabútorok 

kihelyezése 

Köztársaság 

utca 

Volt iparvasút mentén szélesebb 

zöldfelület, utcai fasorral 

Iparvasút mentén 

kiépített kerékpárút 

Kerékpárút mentén 

utcabútorok 

kihelyezése, 

virágágyások 

kialakítása 

Munkácsy 

Mihály utca 

Patak mentén szélesebb zöldfelület 1-2 kültéri pad, 

ezen kívül nincs 

közösségi funkciója 

Rendezés után 

utcabútorok 

kihelyezése, esetleg 

parti sétány 

kialakításának 

vizsgálata 

Egyetértés 

utca 

Patak két oldalán szélesebb 

zöldfelület 

Jelenleg nincs 

közösségi funkciója 

Rendezés után 

utcabútorok 

kihelyezése, esetleg 

parti sétány 

kialakításának 

vizsgálata 

Budaberke Volt iparvasút mentén szélesebb Iparvasút Kerékpárút mentén 
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utca zöldsáv, az utca alsó szakaszán nyomvonalán 

kerékpárút 

utcabútorok 

kihelyezése 

Táncsics 

Mihály utca 

Társasházak előtt szélesebb 

zöldfelület 

néhány pad Új utcabútorok 

kihelyezése, 

virágágyások 

kialakítása, néhány 

kisebb játékelem 
Forrás: önkormányzati adatgyűjtés 

 

Borsodnádasdon a közösségi zöldfelületi teresedéseket két csoportba sorolhatjuk: 1. a városközpont 

nagyobb területű, egymásba érő rendszert alkotó zöldfelületei, 2. A külső városrészekben található 

elszigetelt jellegű zöldfelületek. A 29. táblázat bemutatja a város zöldfelületi teresedéseit, azok 

jelenlegi és lehetséges hasznosítását.  

 

29. táblázat: a város közterei 

Utca Terület jellemzése Jelenlegi funkció Lehetséges funkció 

Vájár utca Engels utca és Vájár utca 

találkozásánál, söröző előtt 

kisebb, rendezetlen állapotú 

zöldfelület 

Közkút, kisebb 

virágágyás 

Újabb virágágyások 

kialakítása, utcabútorok 

kihelyezése, köztéri 

műalkotás elhelyezése 

Rákóczi 

Ferenc utca 

Utca nyugati oldalán régi 

sportpálya területe, nagy 

kiterjedésű, alacsony 

hasznosítású zöldfelület 

Régi sportpálya, de nem 

használják, viszont itt 

tartják a Molnárkalács 

Fesztivált. 

A terület a zöld város 

projekt keretében 

megújul, 

villanyvilágításos 

műfüves sportpálya 

létesül 

Alkotmány 

utca 

Alkotmány és Kossuth Lajos 

utcák között kiszélesedő 

zöldfelület, meredek 

partoldal, emiatt kapacitása 

korlátozott 

Nincs közösségi 

funkciója 

Néhány utcabútor 

telepíthető 

Belső utca Belső utca és Kossuth Lajos 

utca találkozásánál kisebb 

zöldfelület 

Közkút Utcabútorok, 

virágágyások kihelyezése, 

közkút környezetének 

rendezése 

Eötvös 

Loránd utca 

PLES Zrt. raktárépületével 

szemben nagy kiterjedésű 

zöldfelület 

Jelenleg nincs érdemi 

funkciója 

Energiaültetvény 

tervezett, szélén 

működésének 

bemutatására lehetséges 

információs tábla 

felállítása 

Társasházak előtti nagy 

kiterjedésű emlékpark 

Kialakított emlékhely, 

burkolatlan sétány 

gyepes és vegyes 

cserjés, fás vegetációval, 

közösségi funkciója 

gyenge 

Új utcabútorok 

kihelyezése, rendezett 

növénytelepítés, 

virágágyások, burkolt 

sétányok kialakítása, 

közösségi funkció 

erősítése 

Köztársaság 

utca 

Köztársaság utca és Kossuth 

Lajos utca keresztezésében 

gyepes zöldfelület, fás 

vegetációval  

Korlátozott kapacitás, 

virágágyás, 

hulladéktároló 

Utcabútorok kihelyezése, 

virágágyások kialakítása 
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Polgármesteri Hivatal előtt 

zöldfelület 

Elmúlt évekbeli 

fejlesztéseknek 

köszönhetően megújult, 

új utcabútorok, térköves 

sétány, köztéri 

műalkotás 

Terület rendben tartása, 

gondozása 

Piactér gyepes területe Közösségi funkciója 

alacsony 

Új utcabútorok 

kihelyezése, 

növénytelepítés, a 

közösségi funkció 

erősítése 

Evangélikus templom körül 

rendezett zöldfelület, fás 

vegetációval 

Közösségi funkciója 

alacsony 

Néhány utcabútor 

telepítése a templomi 

rendezvényekre való 

várakozás 

megkönnyítésére 

Lemezgyári katolikus 

templom előtti partoldalban 

kiépített park, köztéri 

műalkotással, tűlevelű fás 

vegetációval. A város egyik 

legfontosabb közparkja 

Magas szintű közösségi 

funkció, utcabútorokkal 

Új utcabútorok 

kihelyezése, virágágyások 

létesítése 

Petőfi tér közepén kisebb 

területű, rendezett közpark, 

köztéri műalkotással, 

tűlevelű fás vegetációval 

Néhány kültéri pad, 

burkolatlan sétányok, 

hulladéktároló 

Meglévő állapot 

fenntartása, esetleg 

további fejlesztésként 

sétányok térköves 

burkolása 

Móricz 

Zsigmond 

utca 

Alsó tó és környezete, 

lombhullató és tűlevelű fás 

vegetációval 

Erőteljes közösségi 

funkció, város egyik 

legfontosabb rekreációs 

területe, játszótér, 

kültéri padok, asztalok, 

esőbeálló, 

horgászállások 

Tó körül kiépített 

horgászállások 

kialakítása, új utcabútorok 

kihelyezése, információs 

tábla elhelyezése 

Kölcsey 

utca 

Felső tó és környezete, 

korlátozott méretű 

lombhullató fás vegetációval 

Város egyik 

legfontosabb rekreációs 

területe lehetne, de 

korlátozott a funkciója, 

információs tábla, 

néhány kültéri pad, 

hulladéktároló. Hátrány 

a tó csatornázatlanság 

miatti rossz vízminősége 

Tó körül kiépített 

horgászállások 

kialakítása, új utcabútorok 

kihelyezése, új 

információs tábla 

elhelyezése 

Berek utca Berek, Radnóti és Domb 

utcák által határolt területen 

nagyobb kiterjedésű 

zöldfelület 

Közösségi funkciója 

jelenleg nincs, 

rendezetlen terület. 

magántulajdonban van 

Kiterjedése miatt 

fejlesztésre érdemes, 

tulajdon megszerzése után 

kültéri bútorok 

kihelyezése, kisebb 

játszótér kialakítása, 

virágágyások létrehozása 
Forrás: Önkormányzati adatgyűjtés 

 

Korlátozottan nyilvános zöldfelületek közé tartoznak az alábbiak: 
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 Mátéhegyi Ökopark területe: főleg gyepes vegetáció, amelyet lombhullató fás vegetáció 

egészít ki. 

 Eötvös Loránd utca társasházai körül kiterjedt jelentős zöldfelület. Korlátozott használatát az 

adja, hogy a teljes terület a társasházak tulajdonában van. Jelenleg alacsony a közösségi 

funkciója, mindössze néhány kültéri pad, hulladéktároló, rossz állapotú sétány található itt. 

Fejlesztése fontos lenne az itt élők bevonásával: terület bekerítése, ezen belül új játszótér 

kialakítása, új utcabútorok kihelyezése, sétányok megújítása, virágágyások kialakítása. A 

terület gondozását a társasházak lakóinak kellene vállalniuk. 

 Egyetértés utca társasházai körül lévő zöldfelület. A terület a lakóépületek tulajdonában van, 

ami korlátozott látogathatóságot jelent. Jelenleg közösségi funkciója alacsony, csupán néhány 

kültéri pad található. Lehetséges lenne a lakók általi továbbfejlesztése, új köztéri bútorok 

kihelyezésével, virágágyások kialakításával. 

 BLASE pálya: füves labdarúgó pálya és erdős környezete 

 Intézmények zöldfelületei: csak az intézmények ügyfelei, lakói, használói számára, illetve 

nyitvatartási időben látogathatók. Ide tartoznak: 

o Móra Ferenc Általános Iskola udvara: főleg gyep vegetáció, kiegészítő fás kultúrával, 

funkciója gyakorlatilag nincs. Épület mögött sportpálya, illetve az óvoda kültéri játszó 

eszközei találhatók. 

o Polgármesteri Hivatal udvara: főleg gyep vegetáció, közösségi funkciója nincs, 

méretében adódóan nem is alkalmas érdemi fejlesztésre. 

o Móricz Zsigmond úti Idősek Otthona függőkertje és az intézménnyel szemközti 

zöldfelület. A függőkert helyi értéket képvisel, eredeti állapotának, és rózsakertjének 

helyreállítása fejlesztési cél. 

 

 

13.1.2. Saját ingatlanok zöldfelületei 

Ez a kategória jelenti a város zöldfelületi rendszerének zömét. Ennek, mivel magántulajdonban van, 

közösségi értéke nincs, azonban a város zöldfelületi ellátottsága szempontjából kiemelten fontos ennek 

megtartása. A közterületek és magántulajdonú ingatlanok tisztántartásáról Borsodnádasd Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (V.31.) rendelete foglalkozik.
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13.1.1. Szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges valamint a zöldfelületi karaktert 

meghatározó elemek 

A város zöldfelületi elemei rendszer szerint két csoportba osztható: 

1. A városközpont egymásba érő nagyobb zöldfelületei, melyek között széles utcai zöldsávok 

teremtenek kapcsolatot. A 2. térképen jól látható, hogy a városközpont zöldfelületei, a patak parti 

zöldsávok, az Eötvös utca nyilvános és korlátozottan nyilvános zöldfelületei, valamint a Rákóczi utca 

zöldsávja egyetlen komplex rendszert alkot. Ezek egy részének fejlesztése az ún. „zöld város” projekt 

keretén belül történik meg, ami igazolja a komplex fejlesztés szükségességét. A város további 

fejlődése szempontjából is kiemelten fontos, hogy ez a zöldfelületi hálózat egységesen jelenjen meg az 

elképzelések során. 

2. A város külső részeiben egymástól elszigetelt zöldfelületi elemek megléte a jellemző, amelyek 

között nincs érdemi zöldfelületi kapcsolat. Ezek közül legjelentősebb az Alsó- és a Felső tó 

környezete, mindkét helyszín a város legjelentősebb rekreációs területei közé sorolhatók. Ezen kívül 

csupán kisebb méretű, de fejlesztésre érdemes teresedések vannak, így a Budaberke utcában, az Engels 

utcában, az Alkotmány utcában, a Berek utcában, valamint a város templomai körül. Ezek között utcai 

zöldsávok nem teremtenek kapcsolatot, így izolált zöldfelületi elemekként értékelhetők. 

 

13.1.2. Zöldfelületi ellátottság értékelése 

A város zöldfelületi rendszerének értékelésekor nem szabad elmenni azon tény mellett, hogy a város 

hegyvidéki, erdős környezetben fekszik, ily módon a település harmonikusan illeszkedik a tájba. A 

nem beépített természeti területek nem egy esetben egészen benyomulnak a lakott terület közelébe (pl. 

a városközpont és a lemezgyári lakóterület között), így Borsodnádasd zöldfelületi elemeit ezek is 

gazdagítják. A táji adottságokat a 12. fejezetben vettük sorra.  
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2. térkép: a város zöldfelületi rendszere 

 
Forrás: Területrendezési Terv alapján saját készítés. Jelmagyarázat: barna: korlátozottan nyilvános, világoszöld: nyilvános 
teresedés, sötétzöld: utcai zöldsáv, kék: vízfelület 

13.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái 

A város belterületének zöldfelületei szerteágazó és komplex problémákkal küszködnek. 

 Utcai zöldsávok, árokpartok nem egységesek, autóbeállók megtörik, így ökológiai funkciót 

nem képesek ellátni. A város környezeti fenntarthatóságának növelésére szükséges lenne az 

izolált zöldfelületek hálózattá történő alakítása, különösen azokban a városrészekben, 

utcákban, ahol a beépítés mértéke magas. Ilyen pl. a 25-ös főút átvezető szakasza, a Kossuth 

Lajos utca, ahol egyébként széles zöldsáv állna rendelkezésre, ám az szétdarabolt, nem 

egységes. Megoldás lehet a kocsi- és kapubejárók ökológiai, zöld szempontok szerinti ki- és 

átalakítása. 

 Több utcában csak nagyon keskeny, érdemi zöldfelületként nem értelmezhető zöldsáv 

található, vagy egyáltalán nincs is utcai zöldfelület. Mivel a város a környező völgyekben, a 

természeti adottságokat kihasználva terjeszkedett, ezért több utca csak egy nyomvonalon 

járható, szűk keresztmetszetű, amelyek mellett már nincs helye további zöldfelületeknek.  

 A meglévő zöldfelületek közül több is gondozatlan állapotot mutat, a gazdátlanság érzetét 

kelti. Az önkormányzat a saját tulajdonú területeit ugyan megfelelő rendszerességgel karban 

tartja, azok kiépítetlensége miatt ugyanakkor a város lakói nem érzik magukénak, így nem 
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figyelnek azok kulturáltságának megőrzésére. Ennek megoldására szükséges lenne ezeknek a 

zöldfelületeknek a fejlesztése, közösségi funkcióval való megtöltése. Ilyen pl. a Berek utcában 

lévő nagyobb, jelenleg magántulajdonban lévő zöldfelület is. 

 Több zöldfelület csak korlátozottan használható, így a társasházak körüli parkok, mivel ezek a 

társasházak tulajdonában vannak, hivatalosan csak a lakók által használhatók. A nem 

megfelelő használatból eredő problémákhoz sorolható az Eötvös utcai társas lakóépületeknél 

előfordult eset, miszerint az itt lévő játszóteret a nem itt lakók nem rendeltetésszerű használata 

miatt kellett elbontani. A nyilvánosság kizárása ugyanakkor korlátozza a város 

zöldfelületeinek használati értékét. Megoldás lehetne a szabályozott használat, a társasházi 

parkok elkerítése és a nem helyben lakóknak csak meghatározott időszakban való beengedése. 

 A magántulajdonú ingatlanok esetében komoly probléma az elvándorlás miatt egyre nagyobb 

számban jelentkező megüresedő ingatlan, amelyek kertjét már nem gondozzák. A gondozatlan 

magánkertek rontják a város zöldfelületi értékét. 

 

14. Az épített környezet vizsgálata 

14.1. Területfelhasználás vizsgálata 

Borsodnádasd terület-felhasználásának alakulásában több tényező játszott szerepet. 

 Történelmi fejlődés a kezdetektől napjainkig. Borsodnádasd kezdetben agrárjellegű 

településként, jobbágyfaluként alakult ki, amit a XIX. században az ipari termelés felfutása és 

az ebből eredő terjeszkedés egészített ki. 

 Település természeti adottságai: a város közigazgatási területén uralkodó természeti viszonyok 

az erdőgazdálkodásnak, állattenyésztésnek, valamint a fás kultúrák művelésének kedveznek, a 

terület kiváló minőségű barnaszén készletei mára kimerültek.  

A város területén az alábbi területfelhasználási módok különíthetők el: 

Beépítésre szánt területek: 

 Lakóterületek 

o Kisvárosias lakóterület 

o Kertvárosias lakóterület 

o Falusias lakóterület 

 Vegyes területek 

o Településközponti vegyes terület 

o Központi vegyes terület 

 Gazdasági területek 

o Kereskedelmi- szolgáltató gazdasági terület 

o Ipari terület 

 Különleges területek 

o Temető 

o Kegyeleti park (zsidó temető) 

o Bánya 

o Sportterület 

o Szabadidőközpont 

o Pincék 

o Rekultivációs területek 

Beépítésre nem szánt területek: 

 Közlekedési és közműterületek 
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o Közlekedési terület – közút terület 

 Zöldterületek 

o Közpark 

 Erdőterületek 

o Gazdasági erdőterület 

o Védőerdő terület 

o Turisztikai erdőterület, parkerdő 

 Mezőgazdasági területek 

o Általános mezőgazdasági terület: 

 Szántó 

 Rét – legelő 

 Szőlő, gyümölcsös 

o Kertes mezőgazdasági terület: 

 Belterületi kertek 

 Külterületi kertek (zártkertek) 

 Vízgazdálkodási területek 

o Patak, árok, csatorna 

o Tavak területe 

o Vízmosások 

 

14.1.1. A település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata 

 

A település szerkezetét két tényező alapvetően befolyásolta: 

1. Természetföldrajzi adottságok: a város a Hódos-patak völgyében alakult ki, és ennek 

mellékvölgyeiben (főleg az Arli-patak völgyében) terjeszkedett tovább. A tájra jellemző nagy relief, az 

agyagtartalmú üledékek miatti nagy csuszamlás- és mozgásveszély miatt a hegyoldalak beépítése nem 

jöhetett számításba. Emiatt a város hosszan elnyúló aszimmetrikus szerkezetű, a lakóterület két 

legtávolabbi végpontja egymástól 6,6 km-re található. A mai városközpont (Polgármesteri Hivatal és 

környéke) a város legtávolabbi lakóingatlanjaitól 2,8 és 3,8 km-re találhatók, ez is mutatja a fekvés 

aszimmetrikusságát. A szélesebb völgytalppal rendelkező nagyobb patakvölgyekben a megtelepedés 

helye is szélesebb, így a Hódos-patak mindkét oldalán kialakultak lakóterületek (Kossuth Lajos utca és 

Rákóczi Ferenc utca). Hasonló a helyzet az Arli-patak völgyében is, ahol egyik oldalon a Köztársaság 

utca, másik oldalán az Egyetértés utca húzódik. A kisebb völgyekben csak egy-egy utca tudott 

benyomulni: ilyen a Budaberke utca és Vásárosok utca, az Arany János utca, a Móricz Zsigmond utca 

és Vörösmarty Mihály utca, valamint a Kölcsey utca és Barátság utca. Az Egyetértés utca – Eötvös 

Loránd utca – Nád utca és Karácsonylova utca környezetében nagyobb, medencejellegű sík terület 

van, amely gazdasági épületek befogadását (Pl. PLES Zrt. raktárépülete) is lehetővé tette. 

2. Település elmúlt két évszázadban végbement történelmi fejlődése. A város magja a mai római 

katolikus templom körül alakult ki, az Arli és a Hódos-patakok összefolyásánál. Lakói sokáig 

erdőműveléssel és állattenyésztéssel foglalkoztak. A településkép megváltozása az ipari forradalom 

begyűrűzésének hatásával folyamatosan történt. Előbb a XIX. század első felében a város határában 

megnyitott, jó minőségű barnaszénvagyont kiaknázó bányák és az erre betelepült határon túli munkás 

lakosság által generált népességnövekedés okozott szerkezeti változásokat. Az igazán nagy változás 

azonban a Nádasdi Vashengergyár 1864-es megalakulásával történt. A később Borsodnádasdi 

Lemezgyár néven működött termelőegység a Balaton felé vezető völgyben épült fel. Az idők során a 
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gyártelep környezetében új településrész fejlődött ki, az úgynevezett Lemezgyár telep, amely külön 

alközpontként működött. Itt alakultak ki a gyári munkás kolóniák, a gyárvezetők és mérnökök lakásai, 

a lakók kiszolgálására pedig egészségügyi, szociális, kulturális intézményegységek települtek meg a 

gyár környezetében. A gyár munkásainak és vezetőinek adakozásából felépült két (egy római katolikus 

és egy evangélikus) templom is. A területen kezdetét vette a polgárosodás, nagy differencia volt a falu 

paraszti életmódot folytató, valamint a telep polgárosodott népessége között. 

A város történelmi fejlődésének eredménye, hogy Borsodnádasd ma úgynevezett bicentrális (két 

központtal rendelkező) település. A két településközpont egymástól funkcionálisan elkülönül, és 

részben kiegészítik egymást, ahogy az a 14.1.4. alfejezetben is olvasható. A bányanyitások 

következtében a településközponttól távolabb elhelyezkedő északi fekvésű völgyben egy harmadik 

településrész is kialakult Mocsolyástelep (vagy helyi elnevezésén Engels-telep) néven, ez azonban 

mára szinte kizárólag lakó funkciót hordoz, funkcionálisan a történelmi városközponthoz tagozódik. 

 

14.1.2. Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és a 

minőségi osztályok 

A város igazgatási területének művelési ágak szerinti megoszlása a 9.2.1. fejezetben olvasható. A 

szántóterületek átlagos aranykorona értéke igen alacsony, az agrárpotenciál tekintetében a legutolsó 

kategóriában van, nem éri el a 12,0 értéket. A szántóföldek legalább 80% a város közigazgatási 

területén 17 aranykorona érték alatti minőségű. 

 

14.1.3. Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 

Borsodnádasd Településszerkezeti Terve az alábbi beépítésre szánt területeket különíti el a város 

települési területén: 

 Lakóterület: 

o Kisvárosias lakóterület (Lk). Szabadon álló beépítésű, tömbtelkes, legfeljebb 4 szintes 

többlakásos lakóházak területfelhasználási egysége. Az épületek magassága legfeljebb 

12,5 m, maximális beépíthetősége 30%. 

o Kertvárosias lakóterület (Lke). Elhelyezhető legfeljebb négylakásos lakóépület, a 

helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi vagy szolgáltató épület, egyházi, 

oktatási, egészségügyi, szociális épület, valamint a terület rendeltetésszerű használatát 

nem zavaró kézműipari létesítmény. Maximális építménymagasság 7,5 m, maximális 

beépíthetőség 30% 

o Falusias lakóterület (Lf). Elhelyezhető lakóépület, mező- és erdőgazdasági üzemi 

építmény, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, szálláshely szolgáltató épület, 

kézműipari építmény, helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális 

épület, sportlétesítmény. 

 Településközponti vegyes terület (Vt). Elhelyezhetőek: lakóépület, igazgatási épület, 

kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, egyéb közösségi 

szórakoztató épület a terület elsődlegesen gazdasági hasznosítású részén, egyházi, oktatási, 

egészségügyi, szociális épület, sportlétesítmény. Maximális beépíthetőség 40%. 

 Gazdasági terület: 

o Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz). Elhelyezhető mindenféle, nem zavaró 

gazdasági tevékenység végzése céljára szolgáló építmény, így az üzemeltető illetve a 

személyzet céljára szolgáló lakások, igazgatási és irodaépületek, parkolóház, 
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üzemanyagtöltő állomás, sportlétesítmény. Kivételesen elhelyezhető még egyházi, 

oktatási, szociális, egészségügyi épület, egyéb közösségi szórakoztató épület. 

Maximális beépíthetőség 40%. 

o Ipari terület (Gip). Olyan, gazdasági célú létesítmények elhelyezésére szolgál, 

amelyek más beépítésre szánt területen nem helyezhetők el. Maximális beépíthetőség 

40%. 

 Különleges beépítésre szánt terület 

o Temetők területei (K-Te): elhelyezhetők: egyházi és világi kegyeleti épület, 

ravatalozó, hűtőház, sírbolt, emlékmű, urnafal, szóró parcella és berendezései, kereszt, 

harangláb, emlékoszlop, virág és kegyeleti kellék árusításához szükséges rendeltetés 

valamint e tevékenységhez szorosan kapcsolódó kiszolgáló rendeltetés céljára 

szolgáló építmény. 

o Sportolási célú terület (K-Sp): Elhelyezhető sport, idegenforgalmi, kiszolgáló, 

valamint vendéglátás céljára szolgáló építmény 

o Rekultivációs területek (K-R): hulladékkezelők és –lerakók területei  

A beépítésre nem szánt területek közül az alábbiak találhatók Borsodnádasd belterületén: 

 Közlekedési és közműterületek (KÖ) 

o Közutak (Köu): a település igazgatási területén található forgalmi utak, mellékutak, 

kerékpárutak és járdák területe 

 Zöldterületek: 

o Közpark (Z): elhelyezhetők pihenést és testedzést szolgáló építmények, játszóterek, 

tornapályák, illetve vendéglátó szolgáltatás fenntartásához szükséges épület, 

maximum 2%-os beépíthetőséggel. 

 Erdőterület: 

o Védelmi erdő (Ev): védelmi erdő rendeltetésű területen építmény nem helyezhető el. 

o Gazdasági erdő (Eg): maximális beépítettség 0,5%, 10 ha-t meghaladó telek esetében 

o Turisztikai erdőterület, parkerdő (Et): maximális beépítettség 5%, 10 ha-t meghaladó 

telek esetében. 

 Mezőgazdasági területek: 

o Kertes mezőgazdasági terület (Mk): 720 m
2
 feletti területen, a mezőgazdasági 

termények tárolását szolgáló építmények helyezhetőek el. 1500 m
2
 feletti területen, 

ugyancsak 3 %-os beépítéssel lakhatás céljára is szolgáló építmény is elhelyezhető. 

 Belterületi kertek 

 Külterületi kertek (zártkertek) 

o Általános mezőgazdasági terület (Má): 720 m
2
 feletti területen, a mezőgazdasági 

termények tárolását szolgáló építmények helyezhetőek el. 1500 m
2
 feletti területen, 

ugyancsak 3 %-os beépítéssel lakhatás céljára is szolgáló építmény is elhelyezhető. 

 Szántó 

 Rét, legelő 

- Vízgazdálkodási területek (V) 

o Patak, árok, csatorna 

o Tavak 
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14.1.4. Funkció vizsgálat 

30. táblázat: a város egyes funkciói 

Funkció Alfunkció Történelmi városrész Lemezgyári városrész 

Humán 

funkció 

Köznevelés Mesekert Óvoda 

Móra Ferenc Általános Iskola 

 

Egészségügyi 

alapellátás 

I. számú háziorvosi rendelő 

Szemészeti szakrendelés 

Gyermekgyógyászati 

szakrendelés 

Nőgyógyászati Szakrendelés 

Védőnői Szolgálat 

II. számú háziorvosi rendelő 

Gyógyszertár 

Fiziotherápiás szakrendelés 

Fogorvosi rendelő 

 

Szociális ellátás Borsodnádasdi Szociális 

Alapszolgáltatási Központ 

Központi Konyha 

Idősek Otthona (bentlakásos) 

Közösségi 

funkciók 

Közművelődés Közösségi Ház és Könyvtár Helytörténeti Gyűjtemény 

Rekreáció Mátéhegyi Ökopark 

Sportpálya 

Nádasd Fitness 

Alsó-tó 

Felső-tó 

Sportpálya 

Igazgatási 

funkciók 

Közigazgatás Polgármesteri Hivatal 

Ózdi Járási Hivatal 

kirendeltsége 

 

Rendészet Rendőrőrs  

Gazdasági 

funkciók 

Iparterületek Pa-Rol Kft. telephelye 

PLES Zrt. raktára 

 

Volt Borsodnádasdi 

Lemezgyár területe: PLES Zrt, 

Lapátgyártó Kft. Reel-Pen Kft 

telephelyei, 

Zen-X Kft. kerámia üzem 

telephelye 

 

Pénzügyi 

szolgáltatások 

Korona Takarék 

Takarékszövetkezet 

Posta 

Biztosítók képviseletei 

 

Kereskedelem Coop szupermarket 

Nemzeti Dohánybolt 

Meggyes Hús húsbolt 

Ponoult Élelmiszer 

Állateledel bolt 

100 Ft-os bolt 

Felnőtt és gyermekruházat 

Beretka Pékség 

Húsbolt 

Barkácsbolt 

Élelmiszerbolt  

Telepi ABC  

Zöldséges 

Tünde ABC 

kisbolt 

Szálláshely-

szolgáltatás 

Elza Panzió vendégház 

Ibolya Panzió 

Akácos Vendégház 

Tópart Apartman 

Vendéglátás Gyöngyszem Söröző 

Krajcáros Vigadó 

Sarki Söröző  

Kaiser Söröző 

Lorenzo Pizzéria 
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14.1.5. Alulhasznosított barnamezős területek 

Borsodnádasdon jelentős számú olyan terület van, amely korábban ipari, gazdasági hasznosítás alatt 

állt, jelenleg is ezt az övezeti besorolást élvezi, ugyanakkor tényleges gazdasági funkció nem, vagy 

csak korlátozottan található meg, a korábbi infrastruktúrának csak töredékét használják (31. táblázat). 

Ezek térbeli megoszlását a 3. térkép is bemutatja. 

 

31. táblázat: a város barnamezős területei 

Elnevezés Terület Nagyság 

(ha) 

Tulajdonviszo

ny 

Jellemzés 

Lemezgyár ipari 

termelés 

8,55 magán A volt Lemezgyár területe a város 

legnagyobb barnamezős területe. A korábbi 

kiterjedt, a város életét is erőteljesen 

meghatározó infrastruktúra leromlott, a 

privatizáció és a korábbi tulajdonosváltások 

következtében áldatlan állapotok alakultak 

ki a területen, amit a jelenlegi tulajdonos 

lehetőségeihez mérten próbál rendezni. A 

meglévő épületállomány alkalmas lenne 

gazdasági tevékenység végzésére, de a 

város tőkevonzó ereje alacsony, nem tud 

olyan mértékű működőtőkét vonzani a 

városba, amely alkalmas lenne a terület 

újból élettel való megtöltésére. Ezt 

hátráltatja, hogy az egész terület 

magánkézben van, ipari parkká minősítése 

ezáltal sok problémába ütközik (hosszú 

távon azonban mindenképpen célként 

tekintendő). 

Halna I. lerakó 1 önkormányzat A Halna I. és Halna II. lerakók és 

meddőhányók a volt Lemezgyár felett, a 

Sportpályával szemben találhatók, 

felszámolásuk forráshiány miatt rendre 

elodázódik. 

Halna II. lerakó 11,3 önkormányzat 

Pénzverde ipari 

termelés 

0,83 önkormányzat Az Eötvös Loránd utcában lévő Ötvösüzem 

régen állami pénzverdeként működött, az 

ingatlan jelenleg nagyon leromlott állapotú, 

több, mint 20 éve használaton kívül van. Az 

Önkormányzat napjainkban megvásárolta, 

és új gazdasági funkció betelepítését 

tervezi.  
Forrás: Környezettudományi Központ Barnamező Adatbázis 

 

3. térkép: a város barnamezős területeinek elhelyezkedése 
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Forrás: Településszerkezeti Terv alapján saját készítés. Jelmagyarázat: narancs: volt pénzverde. világosbarna: lerakók, 
meddőhányók, sötétbarna:  

 

14.1.6. Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület 

Borsodnádasdon több olyan terület is van, amely szlömösödés, társadalmi, szociálgeográfiai és 

gazdasági hátrányok együttes jelenlétével jellemezhető. 

1. Szegregátumok és szegregációval veszélyeztetett területek: a téma bővebben kifejtésre kerül a 

Helyzetértékelés munkarészben. Borsodnádasdon 4 olyan terület van, ahol a szegregációs mutató 

meghaladja a 30%-ot, ebből 3-ban a 35 %-ot is, ezek valódi szegregátumok. A 4. térkép mutatja ezek 

városban való elhelyezkedését. Látható, hogy főleg a történelmi városközpont környezete szenved 

ezektől a problémáktól, de a lemezgyári városrészben is jelen van. 

2. Barnamezős, felhagyott ipari területek: a 14.1.5. alfejezetben bemutatásra került barnamezős 

területek ugyancsak konfliktussal terheltek, a leromlott, a műszakilag rossz állapot nem kedvez a város 

belső imázsának és identitásának javításához, ami a tőkevonzó képességet is jelentősen akadályozza. 

3. Egyéb alulhasznosított, leromlott állapotú területek: itt kell megemlíteni a városközpontban 

található, Rákóczi Ferenc utcai régi sportpályát, amely ma nem képes ellátni rekreációs funkcióját. 

Említése azért fontos, mert az ún. „zöld város” projekt során ennek a leromlott területnek a fejlesztése, 

új funkciókkal való megtöltése is megtörténik. 

 

4. térkép: a város konfliktussal terhelt területei 
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Forrás: Településszerkezeti Terv alapján saját készítés. Jelmagyarázat: sötétlila: szegegátum, világoslila: szegregációval 
veszélyeztetett terület, barna: barnamezős terület, sárga: egyéb leromlott terület 

 

14.2. A telekstruktúra vizsgálata 

14.2.1. Telekmorfológia és telekméret vizsgálat 

 

A város legfontosabb telektípusa a hosszanti szalagtelek, elsősorban a falusias lakókörnyezetekben 

jellemző, de kertvárosi környezetben is megtalálhatók. Hosszanti szalagtelkek találhatók többek 

között: 

 a Rákóczi Ferenc utca páratlan oldalán 

 az Akácos utcában 

 a Kővágó utcában 

 a Kossuth Lajos utcában 

 a Béke utcában 

 a Mocsolyástelep utcáiban 

 a Belső utcában 

 a Vajdavár utcában 
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 a Munkácsy Mihály utcában 

 a Karácsonylova utcában 

 a Nád utcában 

 az Eötvös Loránd utcában 

 a Köztársaság utca északi szakaszán 

 a Kölcsey utcában 

Látható, hogy a hosszanti szalagtelek a történelmi fejlődés eredményeként a régi városközpont 

környezetében jellemző. 

A településmagban helyenként megtalálható a hagyományos sorostelkes, valamint kettősoros beépítési 

forma is egymás után sorolt parasztházakkal. 

 Alkotmány utca 

Elsősorban az újonnan kialakított településrészekben jellemző a négyzet vagy téglalap alaprajzú telek. 

Ilyent találunk az alábbi helyeken: 

 a Köztársaság utca középső szakaszán 

 a Budaberke utcában 

 a Domb utcában 

 az Arany János utcában 

 a Móricz Zsigmond utcában 

 a Vörösmarty Mihály utcában 

 a Táncsics Mihály utcában 

 a Kölcsey utcában 

 a Balatoni utcában 

 a Rákóczi Ferenc utcában 

Az átmenő telek a város szerkezeti adottságai folytán nem gyakori jelenség. Elsősorban a széles 

völgytalpak párhuzamos utcái között találhatók meg, így a Domb utca és a Radnóti Miklós utca 

között, a Szőlő utca és a Rákóczi Ferenc utca között, vagy a Béke utca és a Kossuth Lajos utca között. 

 

14.2.2. Tulajdonjogi vizsgálat 

A 22. ábra a nem magántulajdonban lévő ingatlanok megoszlását mutatja. Borsodnádasdon az 

ingatlanok több, mint 99%-a magántulajdonban van, az önkormányzati és más tulajdonlás nem 

jellemző, ellentétben a járás és a megye más településeivel. A 2011. évi népszámlálás adatai szerint 

Borsodnádasdon 4 ingatlan van önkormányzati és 5 egyéb szervezet tulajdonában. 

A nem lakóingatlanok közül önkormányzati tulajdonban vannak: önkormányzati utak, közterületek, 

intézményi épületek. Egyházi tulajdonban van a három templom ingatlana. Az Idősek Otthona a 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában van. A gazdasági tevékenységre szolgáló 

területek a haszonélvező gazdasági szervezetek birtokában van. 

Állami tulajdonban elsősorban erdőterületek, főutak (25-ös és 2507 sz. főutak), ill. patakok vannak. 

 

 

 

 

 

 

22. ábra: a nem magántulajdonban lévő ingatlanok megoszlása 
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Forrás: KSH 2011. évi népszámlálás 

 

14.3. Önkormányzati tulajdon kataszter 

 

Borsodnádasd Város Önkormányzata több ingatlan feletti tulajdonjoggal rendelkezik. Az 

önkormányzati tulajdonú ingatlanok az alábbi kategóriákba sorolhatók: 

 Forgalomképtelen önkormányzati vagyon: magasabb rendű jogszabályi szempontok miatt nem 

értékesíthető és nem hasznosítható vagyon 

 Korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyon: magasabb rendű jogszabályi 

szempontok illeszkedése esetén potenciálisan értékesíthető és hasznosítható ingatlanok. 

 Forgalomképes önkormányzati vagyon: önkormányzat által értékesíthető és hasznosítható 

ingatlanvagyon, melyek esetében vizsgálni kell a magasabb rendű jogszabályokhoz való 

illeszkedést. 

A 2016. évi vagyonkimutatás alapján az önkormányzati ingatlanvagyon 19,34%-a forgalomképtelen, 

80,66%-a korlátozottan forgalomképes. Forgalomképes, üzleti ingatlannal az önkormányzat nem 

rendelkezik.  

 

 

14.4. Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése 

A város épületállományának geodéziai felmérése nem történt meg, a város ezzel kapcsolatban pontos 

adatokkal nem rendelkezik. A geodéziai felmérés szükségességét, az egyes tervezett fejlesztéseket és 

beruházásokat megelőző előkészítési szakaszban az illetékes szakhatóság állásfoglalása alapján fogja 

elvégezni. 

 

 

14.5. Az építmények vizsgálata 

0,00 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

6,00 

Borsodnádasd Ózdi járás BAZ megye 

0,30 

4,72 

3,18 

0,37 

0,66 

1,15 

önkormányzat más intézmény, szervezet 
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14.5.1. Funkció, kapacitás 

 

Borsodnádasd belterületi építményeit az alábbiak szerint lehet csoportosítani:  

 Lakóépületek, ez a 2011. évi népszámlálás adatai szerint összesen 1033 épületet jelent. Ennek 

92,35%-a egylakásos lakóépület, és összesen 79 olyan épület van, amely legalább két lakással 

rendelkezik. A legalább 10 lakással rendelkező épületek száma 4 db, ezek közül 1 db a 

Kölcsey utcában, 2 db az Eötvös Loránd utcában, 1 db a Köztársaság utcában. A népszámlálás 

adatai szerint a lakások 12,53%-a egy szobás, 41,88%-a két szobás, 29,65%-a három szobás és 

15,94%-a legalább 4 szobás. 100 lakásra 259 szoba jut, vagyis átlagosan két és fél szoba van 

egy borsodnádasdi lakásban. A borsodnádasdi lakásokban összesen 3490 db szoba található, 

ezek kb. háromnegyede nagyobb 12 m
2-

nél. 

 Intézményi épületek: Borsodnádasdon az alábbi intézmények épületei találhatók: 

o Polgármesteri Hivatal: 1 épület, 

o Ózdi Járási Hivatal kirendeltsége: 2 épület 

o I. számú háziorvosi rendelő: 1 épület 

o II. számú háziorvosi rendelő és Gyógyszertár: 1 épület 

o Szociális Alapszolgáltatási Központ: 1 épület 

o Móra Ferenc Általános Iskola: 2 épület 

o Mesekert Óvoda: 1 épület (az iskolával 1 ingatlanon) 

o Idősek Otthona: 1 épület 

 Ipari-logisztikai épületek: a városban a településszerkezeti terv alapján 19 ipari jellegű, 

termelési és/vagy raktározási funkciójú, vagy korábban ilyen funkciót ellátott építmény 

található. 

 Kereskedelmi és szolgáltató épületek: a szolgáltató funkciót hordozó építmények pontos 

számára a városban nincs adat. Lehatárolása azért nehézkes, mert több olyan építmény is van, 

amely egyszerre lát el szolgáltató és lakófunkciót is. Kizárólag szolgáltató funkciót (pénzügyi, 

kereskedelmi, vendéglátó, stb. szolgáltatások) 17 építmény lát el. 

 Melléképületek: lakóegységek mellett kiegészítő gazdasági funkciót látnak el, önálló 

funkciójuk általában nincs. Borsodnádasdon közel 470 melléképület található, vagyis a 

lakóépületek 45%-ához tartozik valamilyen gazdasági funkciót ellátó melléképület. 

 Templomok, szakrális építmények: Borsodnádasdon 3 templomépület található, ezt szakrális 

kisépítmények egészítik ki. 

 Köztéri műalkotások: Borsodnádasdon több köztéri műalkotás található. 
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14.5.2. Beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség) 

Borsodnádasdon a beépítési módok a 32. táblázat szerint oszlanak meg. 

 

32. táblázat: a város beépítési jellemzői 

Övezeti besorolás Beépítési mód Maximális 

beépíthetőség 

Megengedett 

maximális 

építménymagasság 

Beépíthető 

legkisebb 

telekterület 

Kisvárosias 

lakóterület 

szabadon álló 30% 14,5 m 1500 m
2
 

szabadon álló 30% 14,5 m kialakult helyzet 

szabadon álló 30% 6 m kialakult helyzet 

szabadon álló 30% 9 m kialakult helyzet 

Kertvárosias 

lakóterület 

oldalhatáron 

álló 

30% 4,5 m 700 m
2
 

oldalhatáron 

álló 

30% 4,5 m kialakult helyzet 

oldalhatáron 

álló 

30% 6 m kialakult helyzet 

szabadon álló 30% 4,5 m kialakult helyzet 

szabadon álló 30% 6 m kialakult helyzet 

ikresen 

csatlakozó 

30% 4,5 m 550 m
2
 

zártsorú 30% 4,5 m kialakult helyzet 

Falusias 

lakóterület 

oldalhatáron 

álló 

30% 4,5 m 900 m
2
 

oldalhatáron 

álló 

30% 4,5 m 800 m
2
 

oldalhatáron 

álló 

30% 6 m kialakult helyzet 

szabadon álló 30% 4,5 m 900 m
2
 

ikresen 

csatlakozó 

30% 4,5 m 700 m
2
 

Településközpont 

vegyes terület 

szabadon álló 30% 4,5 m kialakult helyzet 

oldalhatáron 

álló 

30% 4,5 m kialakult helyzet 

szabadon álló 30% 6 m kialakult helyzet 

oldalhatáron 

álló 

30% 6 m  kialakult helyzet 

szabadon álló 30% 9 m kialakult helyzet 

oldalhatáron 

álló 

30% 9 m kialakul helyzet 

szabadon álló kialakult 

helyzet 

kialakult helyzet kialakult helyzet 

zártsorú 30% 4,5 m kialakult helyzet 

szabadon álló  30% 4,5 m 1000 m
2
 

szabadon álló 40% 6 m 1500 m
2
 

Központi vegyes 

terület 

szabadon álló  40% 6 m kialakult helyzet 

szabadon álló 30% 6 m kialakult helyzet 

Kereskedelmi – 

szolgáltató – 

gazdasági terület 

szabadon álló 40% 6 m kialakult helyzet 

szabadon álló 30% 6 m kialakult helyzet 

Ipari terület szabadon álló 40% 9 m kialakult helyzet 



BORSODNÁDASD Integrált Településfejlesztési Stratégia   MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

90 

 

Forrás: Településszerkezeti Terv 

 

Az egyes övezeti besorolások felhasználását, beépíthetőségét és telekkialakítását a településszerkezeti 

terv az alábbiakban szabályozza: 

 Kisvárosias lakóterület: sűrű beépítésű, 14,5 m-t meg nem haladó legnagyobb 

építménymagasságú lakóterület. Maximális beépíthetőség 30%. Ezeken a területeken több 

emeletes és több lakások társasházak találhatók: a Köztársaság utcában, az Egyetértés utcában, 

az Eötvös Loránd utcában, a Táncsics Mihály utcában és a Kölcsey utcában.  

 Kertvárosias lakóterület: laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, 4,5, illetve 6 m-t meg nem 

haladó épületek elhelyezésére szolgál. Maximális beépíthetőség 30%. A kertvárosias 

lakóterületek a város szinten minden pontján megtalálhatók, a legnagyobb kiterjedésű 

kertvárosias lakóterületek a Vajdavár utca, Körtvölgye utca környezetében, a Budaberke 

utcában, a Vörösmarty utcában, valamint a Mocsolyástelepen találhatók.  

 Falusias lakóterület: olyan, legfeljebb 4,5 vagy 6 m-es épületmagasságú épületek és kiszolgáló 

építmények találhatók itt, amelyek struktúrája a hagyományos, autentikus beépítési módot 

követi. Maximális beépíthetősége 30%. Ilyen típusú lakóterület főleg a város szélső 

lakóövezeteiben találhatók, így a Kossuth Lajos utca déli kivezető szakaszán, a Karácsonylova 

utcában, az Eötvös Loránd utca felső szakaszán, a Kölcsey utcában. 

 Gazdasági – kereskedelmi szolgáltató terület: elsősorban nem jelentős zavaró hatással járó 

gazdasági tevékenységek elhelyezésére szolgál. Legnagyobb beépíthetősége 40%. Ezek a 

típusú területek a városban elszórtan találhatók, a meglévő üzemi egységek térbeli 

elhelyezkedéséből adódóan. 

 Ipari terület: olyan, akár erősebb zavaró hatással járó gazdasági tevékenységek elhelyezésére 

szolgál, amelyek más gazdasági területen nem helyezhetők el. Maximális beépíthetősége 40%. 

Borsodnádasdon ide tartozik a volt lemezgyár teljes területe.  

 Településközponti vegyes terület: több önálló rendeltetési egységet magában foglaló, 

lakófunkcióval is rendelkező, de elsősorban szolgáltató, intézményi és egyéb közösségi 

funkciókat tömörítő területegység. Maximális beépíthetősége 30%. Borsodnádasdon két 

helyen jelenik meg, egyrészt a régi lemezgyári városrész központi részén, a Petőfi tér 

környezetében, másrészt a mai városközpont tágabb értelemben vett területe tartozik ide. 

 Központi vegyes terület: olyan egységek tartoznak ide, amelyek állapotuk szerint gazdasági 

övezeteknek minősülnek, de a rajtuk hordozott építmények alapján más kategóriába nem 

sorolhatók. Maximális beépíthetősége 40%. Ilyen pl. az Eötvös Loránd utcában lévő volt 

pénzverde épülete, a PLES Zrt. raktára, vagy a Kölcsey utcában lévő kerámiaüzem területe is. 

 

14.5.3. Magasság, szintszám, tetőidom 

A város beépített vagy beépíthető területein alkalmazható maximális épületmagasságot az 5. térkép 

illusztrálja. Ennek során Borsodnádasdon négyféle magassági kategória különíthető el: 4,5 m, 6 m, 9 

m, 14,5 m. A történelmi városrészben sokkal erőteljesebb az egyszintes hagyományos építésű 

lakóházak elterjedése, a lemezgyári városrészben viszont, a betelepülő nagy létszámú lakosság 

elhelyezése, és a szűkösen rendelkezésre álló terület miatt gyakoribb az emeletes beépítés. Ebben a 

városrészben több helyen is találni legalább háromszintes lakóépületet (Vörösmarty utca páros 3 db 

épület, Móricz Zsigmond utca eleje 1 db épület, Táncsics utca 5 db épület). A város legmagasabb 

építményei az Eötvös Loránd utca öt emeletes társasházai. A 70-es évektől kezdődően vált jellemzővé 

a többszintes családi házak építése, ezek a város egész területén megtalálhatók, de különösen magas 



BORSODNÁDASD Integrált Településfejlesztési Stratégia   MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

91 

 

arányban fordulnak elő a Vajdavár utcában, a Rákóczi Ferenc utcában, a Kossuth Lajos utca bevezető 

szakaszain. 

A városban a nyeregtetős építészeti mód domináns, csupán néhány magasabb, többlakásos lakóépület 

esetében van példa a lapostető alkalmazására, de jelentős számban fordul elő manzard tető is. 

 

5. térkép: az alkalmazható maximális épületmagasság 

 
Forrás: Településszerkezeti Terv alapján saját készítés. Jelmagyarázat: narancs: 4,5 m, barna: 6 m, világos lila: 9 m, 
sötétlila: 14,5 m 

 

14.5.4. Településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes épülettípusok 

A település képét, karakterét alapvetően két tényező befolyásolta: 

1. Természetföldrajzi adottságok, a magas relief és az agyagtartalmú kőzetek okozta tömegmozgásos 

folyamatok révén a település a völgyekbe kényszerült. 

2. A XIX. században a gyáripari termelés felfutása alapjaiban változtatta meg a település addig főleg 

agrárgazdálkodásra utaló képét. Fontos megemlíteni, hogy az ipari termelés fejlődése kevésbé nyúlt 

bele a történelmi városközpont szerkezetébe, hanem új városrész kialakulását eredményezte. 

Fentiek miatt Borsodnádasd a hegyvidéki bánya- és iparvárosokra jellemző településképpel 

rendelkezik, melynek jellemzői az alábbiak: 

 Bicentrális (két alközponttal rendelkező) településszerkezet, melyek közül egyik a történelmi 

településközpont (ez a Kossuth Lajos utca és Köztársaság utca környezete, igazgatási, 
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szolgáltatási és kereskedelmi funkcióval), másik az ipari településrész új központja (ez a 

lemezgyári városrészben a Petőfi tér környezete, kevés szolgáltatási, kereskedelmi funkcióval, 

amelyet rekreációs funkció egészít ki). A két központi rész funkcionálisan egymást kiegészíti. 

 A történelmi városrészben főleg falusias és kertvárosias beépítési mód, dominál a falusi és 

családi házas beépítés, ellenben az ipari múlt örökségeként kialakult lemezgyári városrészben 

sokkal jellemzőbb a tömbházas beépítésű kisvárosias településkép. 

 A völgyi beépítés miatt sok esetben nem volt lehetőség széles utak kialakítására, nem egy 

helyen csak 1 nyomú utak kialakítása volt lehetséges, a minél gazdaságosabb helykihasználás 

érdekében. A megfelelő helykihasználás eredménye a mindkét városrészben jelenlévő szoros 

telekkialakítás (Pl. Köztársaság úton, Móricz Zsigmond utcában, Budaberke utcában, Rákóczi 

Ferenc utcában). 

 

14.6. Az épített környezet értékei 

14.6.1. Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag 

Borsodnádasd, ahogy többször is szó esett róla, bicentrális szerkezetű település, vagyis két többé-

kevésbé egymást kiegészítő funkciójú központtal rendelkezik. A kétközpontúság kialakulása a város 

történelmi fejlődésével függ össze. A város történelmi központja az ipari fejlődés előtti agrárgazdasági 

fejlődés eredménye. Ebben a városrészben a hosszanti kialakítású telkek, hagyományos parasztházas 

beépítés jellemző. A második centrum a volt lemezgyár környezetében, a mai Petőfi tér és környékén 

alakult ki. Funkcionálisan kisebb értékű, mint a történelmi központ, mivel kevesebb intézményi, 

szolgáltató és gazdasági funkció tömörült ide, de ezek jól kiegészítik a városközpontban lévő 

funkciókat (pl. a rekreáció területén). A két központ körül lakóövezetek, a két központi rész között 

túlnyomórészt ipari, gazdasági terület alakult ki (volt lemezgyár területe). A településfejlődés 

következtében hagyományos történeti településmagról nem beszélhetünk, illetve a történeti fejlődés 

révén nagyobb a később kialakult lemezgyári városrész autentikus jelentősége. 

 

14.6.2. Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület 

Borsodnádasd közigazgatási területén található régészeti lelőhelyeket a 33. táblázat foglalja össze. 

Ennek alapján a város régészeti lelőhelyekben nem bővelkedik, a három meglévő területből kettő nem 

érinti a belterületet. Az alacsony számú régészeti lelőhely oka, hogy a város környezete 

természetföldrajzi jellegénél fogva kevésbé volt alkalmas a letelepedésre. 

 

 

 

33. táblázat: a város régészeti lelőhelyei 

Megnevezés Leírás Jelleg Kormeghatározás 

Bánberke A várostól nyugatra, a Tarnalelesz felé 

vezető műúttól Ny-ra, a Bánberke22a jelzésű 

helyen található.  

Sír Ismeretlen 

Csurgó A lemezgyári városrészben, a Csurgó 

elnevezésű helyen, a Csurgó épületétől É-ra 

található. 

Telep, sír Római kor, szarmata 

Vajdavár A lelőhely Borsodnádasdtól Ny-ra 4,5 km-re Vár, földvár Őskor, késő 
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található, a hegyvidék mélyén, minden 

útvonaltól távol. 

bronzkor 

Forrás: Településszerkezeti Terv leírása 

 

14.6.3. Védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők 

Borsodnádasd városa a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Területrendezési Terv melléklete alapján 

védendő szerkezetű történelmi településnek minősül. A város két központtal rendelkező szerkezetű 

település, vagyis történelmi fejlődésének eredményeként két, egymást kiegészítő alközpontja alakult 

ki. A történelmi városközpont a jelenlegi kereskedelmi és igazgatási központ. A település a gyáripar 

felfutása előtt agrárjellegű tevékenységgel foglalkozott, ennek eredményei a különösen a történelmi 

településrészeken megtalálható hosszanti paraszti lakóépületek és a szalagtelkes beépítés. Az ipari 

termelés megjelenése új városközpont kialakulását eredményezte. A Petőfi tér szerkezetén 

felismerhető a német telepítésű bányászvárosokra jellemző négyzetes alaprajz. Az ipari termelés 

kiszolgálására új lakónegyedek épültek ki, amelyek magyar és idegen ajkú lakosság lakhatását 

egyaránt biztosították. A fejlődés nyomán több helyen egységes épített környezet alakult ki, melyek 

közül legfontosabb a Móricz Zsigmond utca helyi védelemre javasolt házsora, de a Táncsics Mihály 

utca sajátos épületkarakterei is ennek a korszaknak az emlékét őrzik. A Móricz Zsigmond utca 

lakókörnyezetei körül helyi értékvédelmi övezet kialakítására tesz javaslatot a szabályozási terv, 

amelyet a 6. térkép mutat be. Ugyancsak sajátos, a bányászat és ipar felfutásához kapcsolódó 

lakosságszám növekedéshez kapcsolódó, egyedi építészeti karakterrel jellemezhető a Mocsolyástelep 

ikerházas beépítése is. 
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6. térkép: helyi értékvédelmi övezet területe 

 
Forrás: Településszerkezeti Terv alapján saját készítés 

 

14.6.4. Világörökségi és világörökségi várományos terület 

Borsodnádasd város teljes területe világörökségi vagy világörökségi várományos területtel 

kapcsolatban nem érintett. 

 

14.6.5. Műemlék, műemlékegyüttes 

Borsodnádasd városának műemléki védelem alatt álló építményeiről a 34. táblázat ad átfogó 

tájékoztatást. 

 

34. táblázat: a város műemléki védettségű építményei 

Név Hely Törzsszám Kategória Leírás 

Római 

katolikus 

templom 

Kossuth 

Lajos utca 

1228 szakrális 

építmény 

Késő klasszicista római katolikus templom, 

egyhajós, egy homlokzati tornyos, 

szegmentíves szentélyzáródású templom, a 

szentély felől kontyolt nyeregtetővel, 

főhomlokzatán kis kiülésű középrizalit 

timpanonnal. A templom jó állapotban, 

környezete rendezett. 

Lemezgyári 

római 

katolikus 

templom és 

plébánia 

Petőfi tér 11180 szakrális 

építmény 

A Lemezgyár-telep központi terén, 

magaslaton fekvő, ÉK-DNY tájolású, 

egyhajós, északi egytornyos, a nyolcszög 

három oldalával záródó neobarokk stílusú 

templom. A belső teret meghatározza a 

festett magyaros motívumokat megjelenítő 

ornamentális díszítés, mely a mennyezeten, 

a karzaton, a nyílásokon, a bútorzaton és a 

berendezési tárgyakon is megjelenik. A 



BORSODNÁDASD Integrált Településfejlesztési Stratégia   MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

95 

 

templomtól DK-i irányban fekszik a 

plébánia épülete, melynek főhomlokzati 

oldalába négy magyar szent vakolatba 

mélyített, egész alakos szobrát vésték. 

Rendezett környezetben, megfelelő 

állapotban van, de néha előfordul 

vakolatpergés. 
Forrás: Országos műemlékjegyzék 

 

14.6.6. Műemlékvédelem sajátos tárgyai: a történeti kert, temető és temetkezési emlékhely 

Borsodnádasd városát történeti kert, műemléki védettségű temető, vagy temetkezési emlékhely nem 

érinti. 

 

14.6.7. Műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet 

Borsodnádasdon 2 db olyan épület van, amely önálló azonosítószámmal szerepel az országos 

műemlékjegyzékben. Mindkettő esetében műemléki környezet is kialakításra került, amelynek 

elhelyezkedését a 23. ábra mutatja meg.  

 

23. ábra: Borsodnádasd műemléki környezetei 

 
Szent István Római Katolikus Templom műemléki környezete  

 



BORSODNÁDASD Integrált Településfejlesztési Stratégia   MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

96 

 

 
Lemezgyári Római Katolikus Templom és plébánia műemléki környezete 

Forrás: Miniszterelnökség adatszolgáltatása 

14.6.8. Nemzeti emlékhely 

Borsodnádasdon nemzeti emlékhely nem található. 

 

14.6.9. Helyi védelem 

Borsodnádasd Város Önkormányzata elfogadta a településkép védelméről szóló 13/2017.(XII.15.) 

önkormányzati rendeletet, melynek melléklete tartalmazza az alábbi módon a város helyi védettségű 

objektumait.  

 

1. Településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű területek (Ezek a területek nem állnak 

helyi védettség alatt, csupán településképi szempontból meghatározók, melyekre a 314/2012 (XI.8.) 

Korm.rendelet szerint a településképi rendeletben településképi követelmények határozhatóak meg.) 

 Városközponti területek: 

o Városközpont 

o Telep központ 

o Móricz Zsigmond utca – Köztársaság utca 

 Lakóterületek: 

o Hagyományos kertes lakóterület 

 Kolónia: 

o Engels-telep 

o Alsó kolónia 

o Felső kolónia 

o Úri kolónia 

o Faragó telep 

o Községi kolónia 

o Hasznos telep 
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 Telepszerű többszintes lakóterület: 

o Köztársaság út – Egyetértés út 

o Eötvös Lóránd út 

o Vörösmarty Mihály út 

o Táncsics Mihály út 

 Ipari-gazdasági terület 

o Telepi városrész 

o Városközponti terület 

 Különleges zöldterületi intézményterületek 

 Tavak és környezetük, rekreációs területek 

o Felső tó 

o Alsó tó 

 Népkert 

 Pincés terület 

 Sportpályák 

 Teniszpálya 

 Városközponti sportpálya 

 Futballpálya 

 Temetők 

o Temető úti temető 

o Telepi temető 

 Belterületi erdős, fás területek 

 Mezőgazdasági területek 

 

2. Helyi egyedi építészeti értékvédelemmel védett épületek 

 Evangélikus templom, Köztársaság út 114, 1211 hrsz. 

 Volt lemezgyári kórház, Móricz Zsigmond utca 4, 1284 hrsz. 

 Volt Tiszti Kaszinó, Petőfi tér 3, 1180 hrsz. 

 Lemezgyár főbejárat és iroda épület, Petőfi tér 1, 989/10 hrsz 

 Helytörténeti Gyűjtemény (volt igazgatói lak), Táncsics Mihály út 1-3, 1029/1, 1028, 1026/1 

hrsz 

 Főmérnöki lakások, Táncsics Mihály út 11, 1011 hrsz 

 Trafóház, Volt lemezgyár terület, 989/25 hrsz 

 Jegyzői lak, Köztársaság út 15, 541 hrsz 

 Borsodnádasdi iskola épülete, Köztársaság út 11, 535 hrsz 

 

3. Helyi értékvédelemmel védett műalkotások 

 Feszület, Engels utca mentén 

 Feszület, Kossuth Lajos utca 

 Jézus szobor, Kossuth Lajos utca 

 I. világháborús emlékmű, Köztársaság utca 

 Kopjafa – Trianon emlékmű, Eötvös Lóránd utca 

 Kopjafa – Millenniumi emlékmű, Köztársaság utca 
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 I. és II. világháborús emlékmű, Petőfi tér 

 Balatoni kereszt, Táncsics Mihály út 

 Petőfi Sándor szobor, Petőfi tér 

 Zsilipház, Felső tó 

 Feszület, Köztársaság u. 31. 

 

14.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái 

A város épített környezetében kiterjedt konfliktus- és problémarendszer keletkezett, amely negatív 

hatással a város belső identitására, imázsára, hátrányosan befolyásolja a település népességmegtartó és 

tőkevonzó képességét.  

Ipari termelés felhagyásával és mértékének drasztikus csökkenésével termelő tevékenységet szolgáló 

épületek amortizálódása. Ez különösen érinti a volt lemezgyár területét, de az Eötvös Loránd utcában 

lévő volt állami pénzverde épületének agóniája is ide sorolandó. 

A népességvesztés, elvándorlás miatt egyre több a felhagyott, nem lakott ingatlan, ezeket egyre 

kevésbé gondozzák, környezetük leromlik, ami a környékbeli ingatlanok értékét is tovább csökkenti. 

Ugyancsak a lakókörnyezet problémái között említhető a városban több helyen megtalálható alacsony 

komfortfokozatú telepi lakókörnyezet, amely legtöbbször erősen leromlott állapotú épületekből áll. 

Több esetben az ingatlantulajdonosok alacsony egzisztenciális helyzete okozza a lakóépületek 

állapotának romlását. Különösen erősen jelentkezik ez a szegregátumokban, hiszen az itt élők nem 

rendelkeznek rendszeres munkajövedelemmel az állagmegőrző karbantartások elvégeztetéséhez. 

A lakáshitelek és/vagy közüzemi tartozások miatt jelzálog, vagy banki teher van az ingatlanokra 

jegyezve, gyakran többszörös értékkel, mint az ingatlan forgalmi értéke. Sok esetben az ingatlan a 

bank tulajdonába kerül, lakatlan marad, állapota leromlik. 

 

15. Közlekedés 

15.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok 

Borsodnádasd közlekedési hálózatban elfoglalt helyzetét mutatja a 35. táblázat. A várost nem érinti 

sem autópálya, sem egyszámjegyű főút, ezeket kb. 1 órás autózással lehet elérni a településről. 

Jelenleg folyamatban van a 21-es főút Hatvan – Salgótarján közötti szakaszának korszerűsítése és 

négy nyomsávosítása, valamint a 23. és 25 sz. főutak elkerülő szakaszainak fejlesztése is, ami javítani 

fogja Borsodnádasd elérhetőségét is. 

A városban nincs vasútállomás, a legközelebbi Ózdon található, de itt csak személyvonatok állnak 

meg, ráadásul fejállomás, szárnyvonali végpont. A legközelebbi olyan vasútállomás, ahol InterCity 

vonatok is megállnak, Miskolcon közel másfél órányi autóútra található.  

A legközelebbi repülőtér a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, de ez közel 2 órás autóúttal 

érhető el a városból, ami hátrányt jelent a légi közlekedés kiaknázása szempontjából. Érdekesség, 

hogy a Szlovákiában található Kassai Nemzetközi Repülőtér 10 km-rel közelebb van a budapestinél. 

35. táblázat: Borsodnádasd közlekedési adottságai 

Kategória Megnevezés Távolság 

(km) 

Elérési pont 

(település) 

Menetidő (óra, 

autóval) 

Legközelebbi autópálya 

csomópont 

M3 114-es 

csomópont 

58 Füzesabony 1,08 

Legközelebbi egyszámjegyű 3-as főút 49 Kerecsend 1 
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főút 

Legközelebbi kétszámjegyű 

főút 

25-ös főút 0 Áthalad a 

településen 

0 

Legközelebbi vasútállomás Ózd 

vasútállomás 

14,6 Ózd 0,32 

Legközelebbi IC forgalomban 

résztvevő vasútállomás 

Miskolc-Tiszai 

 

73 

 

Miskolc 

 

1,4 

 

Legközelebbi kereskedelmi 

repülőtér 

Liszt Ferenc 

Nemzetközi 

Repülőtér 

147 Budapest 1,9 

Legközelebbi személyforgalmi 

repülőtér 

Liszt Ferenc 

Nemzetközi 

Repülőtér 

147 Budapest 1,9 

Forrás: GoogleMaps 

 

15.2. Közúti közlekedés 

Borsodnádasd az alábbi országos közutak találkozásánál alakult ki: 

 25 Kerecsend – Bánréve kétszámjegyű főút 

 2507 Borsodnádasd – Bélapátfalva összekötő út 

A 25-ös számú főközlekedési útból a város közigazgatási területén ágazik ki a 2507 számú összekötő 

út, amely a Bükk nyugati oldalának településeivel teremt kapcsolatot. Látható, hogy Borsodnádasd 

regionális és térségi jelentőségű utak metszéspontjában fekszik. Ennek alapján a következő kategóriák 

különíthetők el Borsodnádasd esetében: 

 napi 0 – 1000 járműegység: 

o 2507 Borsodnádasd, Táncsics Mihály utca – Balaton útszakasz 

 napi 1001 – 2000 járműegység: 

o 25 Tarnalelesz – Borsodnádasd útszakasz 

o 2507 Borsodnádasd, 25-ös főút – Borsodnádasd, Táncsics Mihály utca útszakasz 

 napi 2001 – 4000 járműegység: 

o 25 Borsodnádasd – Járdánháza útszakasz 

A 25-ös számú főút áthalad a városon, elkerülő út nem épült. A Kormány tervei és álláspontja szerint 

tervben van a főút középtávú fejlesztése, ami tartalmazza a jelenlegi nyomvonal kiváltását. Ezzel 

kapcsolatban további egyeztetésekre, tárgyalásokra lesz szükség az önkormányzat részéről, mivel a 

jelenlegi nyomvonal a Hódos-patak mentén haladna, éppen keresztülszelve a mai városközpontot, és a 

„zöld város” projekt során a revitalizálandó terület értékét veszélyeztetné. Az önkormányzat 

álláspontja, hogy a főutat jelenlegi nyomvonalán kell fejleszteni, akár forgalomlassító, illetve 

sebességnövelő elemek együttes alkalmazásával. Ez az önkormányzat véleménye szerint a városon 

való gyors áthaladást is jobban szolgálná, mint az új, jelenleg tervezett nyomvonalon való vezetés. 

A városon belül forgalom és kihasználtság tekintetében három úttípus különböztethető meg: 

 Állami, országos hálózatba tartozó közutak, ezek jelentik a város két T alakban találkozó 

közlekedési tengelyét: Kossuth Lajos utca, Köztársaság út. 

 Gyűjtőfunkciót betöltő önkormányzati utak: 

o Engels Frigyes utca, a Mocsolyástelep forgalmát gyűjti össze és vezeti a 25-ös főút és 

a város központja felé. 

o Vajdavár utca, a város ÉNy-i részének forgalmát gyűjti össze 

o Budaberke utca, a város keleti részének fontos gyűjtőútja, a Vásárosok és a Csurgó 

utcák forgalmát gyűjti. 
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o Móricz Zsigmond utca: a lemezgyári városrészen található, a Vörösmarty Mihály utca 

forgalmát is felveszi és továbbítja a Köztársaság utca felé. 

o Karácsonylova utca: a város nyugati részének gyűjtőútja, a városközpont felé 

továbbítja a Berek, Radnóti Miklós, Domb, Mező, Nád és Egyetértés utcák forgalmát. 

 Egyéb ráhordó, összekötő önkormányzati utak: minden olyan út, vagy útszakasz, amely nem 

tartozik sem az állami, sem az önkormányzati gyűjtőutak fogalomkörébe. 

A városon belül forgalomcsillapított útszakasz az alábbi helyeken található (34. táblázat) 

 

 

36. táblázat: a város forgalomcsillapított útszakaszai 

Utca neve Útszakasz Megengedett legnagyobb 

sebesség 

Táncsics Mihály utca Táncsics telepi bekötőúttól Balaton irányába 60 km/h 

Köztársaság utca Petőfi tér átvezető szakasz 40 km/h 

Belső utca Belső utca teljes szakasza 40 km/h 

Karácsonylova utca Munkácsy Mihály utca – Mező utca közötti 

útszakasz 

40 km/h 

Móricz Zsigmond utca Köztársaság utca – Vörösmarty Mihály utca 

közötti útszakasz 

40 km/h 

Forrás: önkormányzati adatgyűjtés 

 

A belterületi utak állapotáról a 37. táblázat ad tájékoztatást. 

 

37. táblázat: a belterületi utak állapota 

Utca neve Útszakasz Burkolat Állapot 

Kossuth Lajos 

utca 

teljes útszakasz aszfalt jó minőségű, aszfalt több helyen 

töredezett. 

Vajdavár utca teljes útszakasz aszfalt megfelelő, aszfalt több helyen töredezett 

Körtvölgye utca teljes útszakasz burkolatlan jó minőségű aszfalt 

József Attila utca Kossuth Lajos 

utcától Hasznos-

telepig 

aszfalt egy nyomon burkolt, töredezett padka 

Hasznos-telep burkolatlan burkolatlan út, egy nyomon, vége 

nehezen járható 

Belső utca teljes útszakasz aszfalt jó állapotban, egy sávon járható, aszfalt 

néhol töredezett 

Alkotmány utca teljes útszakasz burkolatlan burkolatlan út, köves 

Béke utca elejétől 8. számig 

útszakasz 

aszfalt jó minőségű aszfalt 

8. számtól végéig burkolatlan burkolatlan út, köves 

Rákóczi Ferenc 

utca 

páratlan oldal burkolatlan burkolatlan, rossz állapotú út, kátyúk 

páros oldal aszfalt jó állapotú, aszfalt néhol töredezett 

Gálrétje utca teljes útszakasz aszfalt megfelelő, aszfalt több helyen töredezett 

egy sávos út 

Verős utca teljes útszakasz töredezett 

aszfalt 

leromlott állapotban, aszfalt erősen 

töredezett, legtöbb helyen már hiányzik 

Szőlő utca teljes útszakasz burkolatlan burkolatlan, 1 sávon járható út 

Akácos utca Rákóczi Ferenc 

utcától Kővágó 

utcáig 

aszfalt megfelelő állapotú, aszfalt több helyen 

töredezett 
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Kővágó utcától 

felfelé 

burkolatlan, 

itatott 

nagyon rossz állapotú, burkolatlan 

útszakasz 

Kővágó utca teljes útszakasz töredezett 

aszfalt 

nagyon leromlott állapotú 

aszfaltburkolat, sok helyen teljesen 

hiányzik 

Batsányi János 

utca 

teljes útszakasz töredezett 

aszfalt 

töredezett aszfaltburkolat, sok helyen 

teljesen hiányzik 

Engels Frigyes 

utca 

25-ös úttól Bányász 

utcáig 

aszfalt jó állapotú, de néhol töredezett 

Bányász utcától 

végig 

töredezett 

aszfalt 

erősen töredezett aszfaltburkolat, 

nehezen járható 

Vájár utca teljes útszakasz töredezett 

aszfalt 

töredezett aszfaltburkolat, vége kicsit 

jobb állapotban 

Bányász utca teljes útszakasz töredezett 

aszfalt 

több helyen erősen töredezett 

aszfaltburkolat 

Munkácsy Mihály 

utca 

teljes útszakasz aszfalt jó állapotú burkolat 

Egyetértés utca Karácsonylova 

utcától hídig 

aszfalt jó állapotú burkolat 

híd után mindkét 

oldalon 

burkolatlan burkolatlan, leromlott állapotú út 

Karácsonylova 

utca 

teljes útszakasz aszfalt jó minőségű aszfalt 

Nád utca teljes útszakasz aszfalt megfelelő állapotú alsó szakasza 

töredezettebb, rosszabb minőségű 

Mező utca teljes útszakasz beton eleje megfelelő állapotú, második fele 

leromlott, egy sávos betonút, keskeny 

Berek utca teljes útszakasz burkolatlan burkolatlan, rossz állapotú út 

Domb utca teljes útszakasz burkolatlan burkolatlan, rossz állapotú út 

Radnóti Miklós 

utca 

teljes útszakasz burkolatlan burkolatlan, rossz állapotú út 

Eötvös Loránd 

utca 

Köztársaság utcától 

hídig 

aszfalt megfelelő állapotú burkolat, néhol 

töredezett 

Hídtól 

társasházakig 

betonlapok jól járható betonlapos burkolat 

Társasházaktól Nád 

utcáig 

töredezett 

aszfalt 

burkolat széle sok helyen erősen 

töredezett 

Nád utcától kifelé burkolatlan burkolatlan, rossz minőségű út 

Budaberke utca teljes útszakasz aszfalt megfelelő állapotú  aszfaltburkolat, felső 

szakasza töredezettebb 

Vásárosok utca teljes útszakasz aszfalt  

jó minőségű aszfalt 

Csurgó utca teljes útszakasz aszfalt megfelelő állapotú aszfalt, töredezett, 

vége burkolatlan 

Kisköz utca teljes útszakasz burkolatlan burkolatlan út 

Arany János utca teljes útszakasz betonlapok utca elején kisméretű betonlapok, vége 

erősen leromlott burkolatú, sok helyen 

teljesen hiányzik 

Köztársaság utca teljes útszakasz aszfalt jó minőségű aszfaltburkolat 

belső útszakasz töredezett 

aszfalt 

erősen töredezett, rossz minőségű 

burkolat 

Vörösmarty 

Mihály utca 

páros oldal aszfalt megfelelő minőségű aszfalt  

páratlan oldal aszfalt jó minőségű aszfalt, néhány helyen 

repedezett 
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Móricz Zsigmond 

utca 

teljes útszakasz aszfalt megfelelő állapotú aszfaltburkolat, több 

helyen erősen töredezett 

Táncsics Mihály 

utca 

Táncsics-telep aszfalt jó minőségű aszfaltburkolat 

Balatoni utca felé 

vezető út 

aszfalt jó minőségű aszfaltburkolat 

Kölcsey Ferenc 

utca 

teljes útszakasz töredezett 

aszfalt 

erősen töredezett burkolat, rossz 

minőségű 

Barátság utca teljes útszakasz töredezett 

aszfalt 

töredezett, 1 sávos aszfaltburkolat 

Balatoni utca teljes útszakasz töredezett 

aszfalt 

erősen töredezett, leromlott állapotú 

aszfalt, rossz minőségű 
Forrás: önkormányzati adatgyűjtés 

 

Az Országos Közúti Adatbank forgalomszámlálási adatbázisa két mérési ponton keresztül teszi 

elérhetővé Borsodnádasd közúti közlekedési szerkezetének elemzését. A 25-ös számú főút 55. km-

szelvényében található mérési pont és a 2507-es összekötő út 0,2 km-szelvényében lévő mérési pont 

egyaránt belterületen található. A forgalom szerkezetében jelentős különbségek mutatkoznak a főút és 

az összekötő út között. Amíg a főúton a forgalom majdnem 6%-át tehergépjárművek adják, addig a 

2507-es úton ez nem éri el a 2%-ot. A személygépjármű forgalom bár mindkét helyen ez van vezető 

pozícióban, a főúton erőteljesebb mértékben van jelen. Ha a kis tehergépkocsi forgalmat is figyelembe 

vesszük, akkor látható, hogy áruszállításban a főút forgalmának közel negyede, az összekötő út 

forgalmának több, mint ötöde vesz részt. Jelentős különbségek vannak a kerékpárhasználat 

tekintetében. Ezt elsősorban városon belül használják, ám a főút magas teherforgalma miatt 

biztonságosan nem használható. A 2507-es út kerékpáros forgalmát erősíti a mellette épült (régi 

iparvasút nyomvonalán) kerékpárút megléte is. 

 

24. ábra: a városon átmenő utak forgalma 

 
Forrás: Országos Közúti Adatbank 

 

 

15.3. Közösségi közlekedés 

15.3.1. Közúti közösségi közlekedés 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

25-ös út 

2507-es út 

70,31 

57,47 

18,40 

19,49 

5,78 

15,58 

személygépkocsi kis tehergépkocsi tehergépkocsi 

autóbusz motorkerékpár kerékpár 
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A Borsodnádasdot érintő autóbusz viszonylatokról tájékoztat a 38. táblázat. Eszerint hétköznap 36, 

szombaton 27, vasárnap 28 járatpár érinti a várost. A viszonylatok alapján a városból az Észak-

magyarországi régió jelentős része elérhető, így közvetlen eljutási lehetőség van Miskolcra, 

Salgótarjánba, Egerbe, valamint Bélapátfalvára is, ahonnan bükki túrákat lehet tenni, így a 

turizmusban is használható. Hétköznap napi 11 közvetlen járat teremt kapcsolatot a fővárossal. A 

városból összesen 28 településre lehet eljutni, ennek 21,43%-ára 15 percen, 32,14%-ára 30 percen 

belül, vagyis a települések harmada fél órán belül elérhető. Két óránál nagyobb távolságra egyedül 

Budapest található. Hátrányt jelent, hogy nincsenek jelen a vertikális viszonylatok, így a közeli 

Balaton község felé, Heves megye irányába (2010 óta, amikor a fél útpálya az esőzések miatt 

leszakadt) nincsenek közvetlen járatok, csak kerülő útirányon érhető el. A helyközi tömegközlekedést 

az Észak-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (egykori Borsod Volán) látja el. 

 

38. táblázat: a várost érintő autóbusz viszonylatok 

Sorszám Viszonylat 

Járatszám 

hétköznap szombat vasárnap 

1 Borsodnádasd, Petőfi tér – Eger 1 0 0 

2 Salgótarján – Miskolc 2 2 2 

3 Kazincbarcika – Budapest 1 1 1 

4 Ózd – Budapest 10 10 13 

5 Ózd – Borsodnádasd, Petőfi tér 19 14 12 

6 Borsodnádasd, Petőfi tér - Miskolc 3 0 0 

7 Összesen 36 27 28 
Forrás: menetrendek.hu 

 

Borsodnádasd autóbusz megállóhelyeit, és azok állapotát a 39. táblázat szemlélteti. 

 

39. táblázat: a Város autóbusz-megállóhelyei és felszereltsége 

Megálló neve 

Szolgáltatások 

B
u
sz

ö
b
ö
l 

Já
rd

as
zi

g
et

 

F
ed

et
t 

u
ta

sv
ár

ó
 

M
en

et
re

n
d
i 

tá
jé

k
o
zt

at
ás

 

Bal Jobb Bal Jobb Bal Jobb Bal Jobb 

Autóbusz váróterem - + - + + + + + 

Petőfi tér forduló + - + + 

Faragótelep - - - - - - + + 

Gyógyszertár - + - + - + - + 

Hasznosi telep bejárati út + + + + - - - - 

Mocsolyástelep bejárati út + + + + + + + - 

Művelődési otthon + - + + + + + + 

Támfal - + + + - - + + 

Temető - - - - - + - - 

Zsóberke + - + - + - + + 
Forrás: önkormányzati adatgyűjtés 
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A helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladatokat az Önkormányzat 

megbízása alapján az ENITA-Busz Kft. látja el. A járatok a város területén belül, a Városközpont és 

intézményeinek érintésével, az Engels-telep és a Lemezgyári városrész (Petőfi tér) között 

közlekednek, megkönnyítve ezáltal a település központi intézményi területeitől távol élőknek is a 

szolgáltatások elérését. 

 

 

15.3.2. Kötöttpályás közösségi közlekedés 

A városban nincs jelen a kötöttpályás közösségi közlekedés, a legközelebbi vasútállomás Ózdon 

található. A vasúthoz való intermodális ráhordó kapcsolat csak elméletben létezik, ugyanis hiába jár 

hétköznap 5, szombaton és vasárnap 4-4 járat közvetlenül Ózd vasútállomásra, a közvetlen átszállás 

lehetősége nincs kialakítva, sokszor akár több mint egy órát is várakozni kell. 

 

15.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

A kerékpáros közlekedést segíti a Borsodnádasd és Ózd közötti hajdani iparvasút nyomvonalán, teljes 

hosszában kiépített burkolt kerékpárút. A kerékpárforgalmi létesítményt településközi munkába 

járáshoz alig használják, elsősorban településen belüli forgalom lebonyolításában van meghatározó 

szerepe. Ezenkívül nem elhanyagolható az idegenforgalmi potenciálja, mivel jól megközelíthetővé 

teszi a térség egyik kiemelt attrakcióját, az Arlói tavat. A kerékpárút a településen belül a volt 

lemezgyártól (PLES Zrt. üzeme közeléből) indul, így kiválóan alkalmas a fenntartható jellegű 

munkába járáshoz is. Innen a Köztársaság utcával párhuzamosan halad, érinti a város történelmi 

központját, az ott lévő intézmények megközelítését segíti. Ezután a Rákóczi Ferenc utca páros és 

páratlan oldala között halad északi irányban, jó megközelítést nyújtva a „zöld város” projekt keretében 

fejlesztendő területnek. Végül a 25-ős számú főúttal párhuzamos futásban, az Engels Frigyes utcát 

keresztezve hagyja el a települést. Jelenleg folyamatban van az a beruházás, mely az elszigetelt 

Mocsolyás városrész kerékpárúttal való összekötését célozza.  

 

15.5. Parkolás 

 

1. Történeti városrész (FALU)  

Településközpont:  

Borsodnádasdi Rendőrőrs és Ózdi Járási Hivatal Okmányiroda (Alkotmány utcs 

3. 186/1 hrsz.)  

14 

db 

Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal, Közösségi Ház és Könyvtár (Köztársaság 

út 12. 1597 hrsz.)  

41 

db 

Borsodnádasd Szociális Alapszolgáltatási Központ (Köztársaság út 14. 1597 

hrsz.)  

7 

db 

Móra Ferenc Általános Iskola, Mesekert Óvoda és Központi Konyha 

(Köztársaság út 11. 535 hrsz.)  

12 

db 

1.sz. Orvosi rendelő, Központi Ügyelet, Védőnői Szolgálat, Szakrendelők 

(Köztársaság út 19. 544 hrsz.)  

4 

db 

Korona Takarék Takarékszövetkezet (Köztársaság út 21. 545 hrsz.)  4 
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db 

Beretka Pékség (Köztársaság út, 546/2 hrsz.)  2 

db 

Coop ABC (Kővágó u. 18. 673 hrsz.)  24 

db 

Nádasd Fitness (Munkácsy u. 21. 1603 hrsz.)  4 

db 

 

Településközponton kívül terület: 

Kossuth úti temető (Temető utca, 36/1, 36/2 hrsz.)  6 

db 

 

2. Lemezgyári városrész (TELEP) 

PLES Zrt. – járműkerék üzem (Volny utca 1. 963/6, 989/1 hrsz.)  15 

db 

2.sz. Orvosi Rendelő, Fiziotherápia, Gyógyszertár (Köztársaság út 112. 1285 

hrsz.) 1 db + 6 nincs felfestve 

7 

db 

Balatoni úti temető (Balaton utca, 1073 hrsz.) 2 nincs felfestve 2 

db 

 

3. Engels-telep (MOCSOLYÁS) 

Nincs kijelölt parkolóhely 

KERÉKPÁRTÁROLÓK 

1. Történeti városrész (FALU)  

Településközpont:  

 Borsodnádasdi Rendőrőrs és Ózdi Járási Hivatal Okmányiroda (Alkotmány utca 3. 186/1 

hrsz.) 

 Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal, Közösségi Ház és Könyvtár (Köztársaság út 12. 1597 

hrsz.) 

 Borsodnádasd Szociális Alapszolgáltatási Központ (Köztársaság út 14. 1597 hrsz.) 

 Móra Ferenc Általános Iskola, Mesekert Óvoda és Központi Konyha (Köztársaság út 11. 535 

hrsz.) 

 1.sz. Orvosi rendelő, Központi Ügyelet, Védőnői Szolgálat, Szakrendelők (Köztársaság út 19. 

544 hrsz.) 

 Coop ABC (Kővágó u. 18. 673 hrsz.) 

Településközponton kívül terület: 

 Kossuth úti temető (Temető utca, 36/1, 36/2 hrsz.) 

 

2. Lemezgyártelepi városrész (TELEP) 

 

 PLES Zrt. – járműkerék üzem (Volny u. 1. 963/6, 989/1 hrsz.) 

 2.sz. Orvosi Rendelő, Fiziotherápia, Gyógyszertár (Köztársaság út 112. 1285 hrsz.) 

 

3. Engels-telep (MOCSOLYÁS) 

 nincs kihelyezett kerékpártároló 

 

Külterületek 

 nincs kihelyezett kerékpártároló 
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16. Közművesítés 

16.1. Víziközművek 

16.1.1. Vízgazdálkodás és vízellátás 

A település víziközmű szolgáltatója az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt, ezen belül 

Borsodnádasd a Nyugat-Borsodi Szolgáltatási Divízióba tartozik. A divízió jelenleg 55 települést 

közvetlenül, 12 települést közvetve más szolgáltatón keresztül lát el ivóvízzel. Borsodnádasd 

vízellátását egyrészt a Szalajka felszíni vízbázis (Szilvásvárad), másrészt a Borsodnádasdon lévő 

felszín alatti víztest biztosítja. A Szalajka felszíni vízbázisból szolgáltatott ivóvíz minőségi jellemzőit 

foglalja össze a 40. táblázat. A szolgáltatott ivóvíz minőségének ki kell elégítenie az ivóvíz minőségi 

követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló módosított 201/2001. (X.25.) Korm.rendelet 

előírásait. 

 

40. táblázat: a szolgáltatott ivóvíz minőségi jellemzői 

Vizsgált jellemző Mértékegység Érték Határérték 

Al µg/l 11 200 

Cl µg/l 4 250 

Fe µg/l 6 200 

Kénbaktérium szám/l 0 20 000 

KOI mg/l O2 0,8 3,5 

Mn µg/l 2,5 50 

Na mg/l 1,8 200 

NO2 mg/l 0,001 0,1 

NO3 mg/l 8,1 50 

össz. keménység Mg/l CaO 140 50-350 

pH  8,0 6,5-9,5 

SO4 mg/l 21 250 
Forrás: ÉRV Zrt. 

 

Borsodnádasdon 2015-ben a lakásállomány több, mint 93%-a volt bekötve a vezetékes 

ivóvízhálózatba, amely meghaladja az Ózdi járás (77,54%) és Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

(89,59%) értékeit. 2015-ben Borsodnádasdon 92 000 m
3
 volt az összes szolgáltatott vízmennyiség, ez 

2010-hez képest több, mint 6%-os csökkenés, ez alacsonyabb mind a járás (7,21%), mind a megye 

(11,48%) értékeinél. A háztartásoknak szolgáltatott vízmennyiség 2015-ben Borsodnádasdon 65 300 

m
3
 volt, ez 2010-hez viszonyítva kb. 14%-kal csökkent, ami magasabb a járási (7,42%), de 

alacsonyabb a megyei (18,66%) változás értékénél. A lakossági vízfogyasztás csökkenésének összetett 

okai vannak, egyrészt az egzisztenciális okok miatti víztakarékosság, a víztakarékos berendezések 

használatának terjedése, de a népességszám csökkenése is a vízmennyiség csökkenéséhez vezet. A 

szolgáltatott vízmennyiség kb. 71%-át használták fel a háztartások 2015-ben Borsodnádasdon, míg az 

Ózdi járásban 69%-át, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 74%-át. Borsodnádasdon összesen 11 

közkifolyó üzemel, mivel a vízbekötés aránya nem teljeskörű, és a lakosság egzisztenciális helyzete 

miatt a helyzet konzerválódása várható, ezek fenntartása továbbra is szükséges. Az ivóvízellátás 

biztonsága érdekében elő kell segíteni az egyéni, ipari fogyasztók és közintézmények rákötését a 

települési ivóvízellátó hálózatra. A vízellátó rendszert az esetlegesen megnövekedett vízigényeket 

alapul véve kell felülvizsgálni és esetleges rekonstrukciókat, bővítéseket előirányozni. Az ellátás 

mennyiségi és minőségi biztonságának növelése érdekében az esetleges bővítéseknél a hálózatok 
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körösítése javasolt. Az újonnan kialakításra kerülő rácsatlakozás nélküli ingatlanok esetében a rákötési 

lehetőséget, amennyiben műszakilag lehetséges, a meglévő közműhálózatra történő csatlakozással 

biztosítani kell A városban összesen 102 tűzi vízcsap van, így egy csapra átlagosan 13 lakás jut. A 

vízigény számításánál az oltóvíz igényt is figyelembe kell venni, mely nyerési lehetőségének 

biztosítása az önkormányzat feladata. A település területén a legnagyobb (mértékadó) tűzszakasz 

alapterülete alapján az OTSZ 72. § (1) bekezdésében, ill. 8. melléklet 1. táblázata szerint előírt oltóvíz 

intenzitást kell biztosítani 

 

16.1.2. Szennyvízelvezetés 

Borsodnádasd a teszir.hu adatbázisa szerint önálló szennyvíz-elevezetési agglomerációt alkot, amely 

normál területként definiált.  A szennyvízgyűjtő csatornahálózat üzemeltetője az Északmagyarországi 

Regionális Vízművek Zrt. A város szennyvizeit gyűjtő és kezelő szennyvíztisztító telep a várostól 

északra található, 300 m
3
/nap kapacitással rendelkezik és 1350 lakosegyenértékre tervezték. 

A városban kiépült szennyvízgyűjtő hálózat teljes hossza 2015-ben 6,4 km, amely 100%-ban 

elválasztó rendszerű hálózat. A településen az elsődleges közműolló (kiépített szennyvízgyűjtő 

csatornahálózat és kiépített ivóvíz vezetékhálózat aránya) 2015-ben 0,16 volt, ami igen alacsony érték, 

az Ózdi járásban ez 0,40, míg a megye átlagában 0,68. Borsodnádasd Város Önkormányzata 2011 és 

2013 között 49,9 millió Ft Európai Uniós fejlesztési támogatást használt fel a város szennyvízelvezető 

és tisztító kapacitás javításának előkészítésére. A szennyvízelvezés további kiépítését a jövőben is 

folytatni kell. A másodlagos közműolló terén is erőteljes lemaradása van a városnak, mivel csak a 

vezetékes ivóvíz szolgáltatással rendelkező lakóingatlanok 32%-a van bekötve a csatornahálózatba, 

míg az Ózdi járásban ez az arány 62%, a megyében pedig 84%.  

Borsodnádasdon 2015-ben 409 lakás volt bekapcsolva a közcsatorna-hálózatba, ez a város teljes 

lakásállományának 30,34%-a. A településről 2015-ben 36 200 m
3
 szennyvizet szállítottak el, ami 

2010-hez képest kb. 28%-os növekedés, ennek oka a közületi vízfogyasztás növekedése. Az 

összegyűjtött szennyvíz 33,7%-a származik háztartásokból, ami jól mutatja a város gazdasági és 

intézményi felhasználásának túlsúlyát, illetve az érték messze alulmúlja a járás (58,63%), és a megye 

(55,62%) értékeit. Az elvezetett szennyvíz 100%-ban legalább biológiai tisztításon is átesik, III. 

tisztítási fokozattal azonban a város szennyvíztelepe jelenleg nem rendelkezik. A szolgáltató a 

keletkezett szennyvíziszapot ártalmatlanítás céljából elszállítja. 

A közcsatornával el nem látott területeken csak elválasztott rendszerű csatornahálózat építhető ki, azaz 

a szennyvíz, valamint a felszíni és csapadékvizek külön hálózatokon vezethetők csak el. A 

szennyvízcsatorna kiépítéséig a keletkező szennyvizeket zárt szennyvíztárolókban kell gyűjteni, és 

gondoskodni kell az összegyűjtött szennyvizek megfelelő engedéllyel rendelkező szolgáltató által 

történő elszállításáról szennyvíz befogadására alkalmas, engedélyezett szennyvíztisztító telepre. A 

szennyvízcsatorna kiépítése után az ingatlanokon keletkező szennyvizeket minden esetben az üzemelő 

csatornára kell vezetni, ezzel egyidejűleg az egyedi szennyvízgyűjtőket szakszerűen fel kell számolni. 

A szennyvizek, használt vizek előtisztítása, a tisztított szennyvizek elhelyezése csatornába, valamint 

felszíni befogadóba történő közvetett vagy közvetlen vezetése vonatkozásában a használt és 

szennyvizek kibocsátási határértékeiről és alkalmazásuk szabályairól szóló 28/2004. (XII25.) KvvM 

rendeletben, továbbá a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm.rendeletben és a 

felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm.rendeletben foglalt 

előírásokat kell betartani és betartatni. Ipari (technológiai) szennyvíz keletkezésével járó tevékenység 

esetén kötelező a szükséges előtisztító beépítése és üzemeltetése. A közműves ivóvízellátó, illetve 

szennyvízelvezető rendszer igénybevétele során figyelembe kell venni a víziközmű-szolgáltatásról 

szóló 2011. évi CCIX. törvény előírásait. 
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16.1.3. Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 

A városban a csapadékvíz-elvezető hálózat karbantartása közcélú munkaprogram keretében 

folyamatosan történik. A vízelvezető rendszer éppen az alacsony társadalmi státuszú városrészekben 

elhanyagoltabb, így ez a probléma tovább rontja e településrészek lakóértékét. A 41. táblázat 

szemlélteti a város csapadékvíz-elvezető rendszerének állapotát, a szükséges beavatkozási irányokat és 

helyeket. A csapadékvizek fő befogadói a település két fő vízfolyásai, a Hódos- és az Arli-patak, ezek 

szállítják a keletkezett víztöbbletet a Sajó, mint fő vízbázis irányába. Közlekedési területek, utak 

mellett a csapadékvíz elvezető árkok kiépítéséhez (amennyiben szükséges) is biztosítani kell a 

területet. Biztosítani kell a vizek károkozásmentes elvezetését. 

41. táblázat: a város csapadékvíz-elvezető rendszere 

Utca Árokrendszer jellemzése 

Kossuth Lajos 

utca 

Szentdomonkos felőli bevezető szakaszán több helyen betemetődött, jobb oldalon 

több szakaszon hiányzik.  

Középső, központi szakaszon a csapadékvizet a csatornarendszer gyűjti. Járdánháza 

felé kivezető szakaszán jobb oldalon több helyen betemetődött árok van. Bal 

oldalon a partfal aljában vízelvezető folyóka van, beton burkolattal.   

Béke utca Felső szakaszán füves árok, betemetődött. Középső szakaszán részben beton, 

részben zöld folyóka, jó állapotban. Alsó szakaszán sok helyen betemetődött, 

növényzettel fedett, burkolatlan árok. 

Rákóczi 

Ferenc utca 

Páratlan oldal és a kerékpárút között kis árok, tűrhető állapotban, de betemetődött 

több helyen. Páros oldal és kerékpárút között szintén kis árok, jó állapotban, nincs 

betemetődés.  

Szőlő utca és 

Verős utca 

nincs árok, a csapadékvíz a burkolatlan úton folyik le, megnehezítve az ingatlanok 

megközelítését, roncsolva az útpályát. 

Gálrétje utca Felső szakaszon árok nincs. középső szakaszán nagyon kis kapacitású, erősen 

eltemetődött árkocska. Alsó szakaszon beton folyóka. 

Batsányi János 

utca 

Tűrhető állapotban lévő betonlapokkal burkolt árok 

Akácos utca Árok hiányzik, csapadékvíz az útpályán folyik le. 

Kővágó utca Felső szakaszán árok hiányzik, alsó szakaszán beton burkolatú árok, jó állapotban. 

Köztársaság út Kossuth Lajos utcától hódos-patakig: jól kiépített, beton burkolatú árok. Hódos-

patak után mindkét oldalón jól kimélyített, részben beton burkolatú árok. Kővágó 

utca után rosszabb állapotban, több helyen mindkét oldalon betemetődött. 

Budaberke utcától bal oldalon jól kimélyített árok, burkolatlan, jobb oldalon kisebb 

árkocska, több helyen feltöltve, rosszabb állapotban van. Ples Zrt. üzeme után csak 

a bal oldalon van, viszonylag jól karban tartott árok. Móricz Zsigmond utcától árok 

a jobb oldalon, változatos minőségű néhol eltemetődik, az alsó szakasza jól 

kimélyített. Volt lemezgyár mellett kis kapacitású burkolatlan árok, betemetődött 

több helyen.  

Kölcsey 

Ferenc utca 

Petőfi tér utáni szakaszon Táncsics Mihály utcáig igen jó kiépített, beton burkolatú 

elvezető árok. Belső szakaszán majdnem teljesen hiányzik, ahol van, ott is igen 

rossz állapotban. 

Barátság utca 

és Balatoni 

itca 

Árok hiányzik, csapadékvíz az úttesten folyik le, rontva annak minőségét. 

Táncsics-telep 

utcái 

Árkok szinte teljesen hiányoznak, csapadékvíz úttesten folyik, rontva annak 

minőségét. 

Móricz 

Zsigmond utca 

Mindkét oldalon beton folyóka, nagyobb vízmennyiséget nem tud elvezetni 

Vörösmarty 

Mihály utca 

Páros oldalon beton árok, alacsony áteresztőképességű. Páratlan oldalon nincs árok. 
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Budaberke 

utca 

Alsó szakaszán utca és kerékpárút között fedezhetők fel régi árok nyomai, sok 

helyen erősen betemetődött, funkcióját nem képes ellátni. Középső és felső 

szakaszán betonlapokkal burkolt, jó állapotban lévő árok.  

Vásárosok 

utca 

Az utca teljes szakaszán jó állapotban lévő beton árokelemes árok 

Csurgó utca Elején beton árok, feljebb elhanyagolt burkolatlan árok, betemetődött 

Arany János 

utca 

Alsó szakaszán csatornázott, felső szakaszán jó állapotú beton burkolat 

Eötvös Loránd 

utca 

Köztársaság utcától a patakig két oldalon jól kimélyített burkolatlan árok. Középső 

szakaszán házak mellett beton folyóka. Felső szakaszán erősen elhanyagolt, 

betemetődött, funkcióját korlátozottan képes ellátni. 

Nád utca Jól kimélyített, karbantartott árok, de több helyen betemetődött 

Karácsonylova 

utca 

Köztársaság utcától a patakig részben eltemetődött, részben jól kiépített, beton 

burkolatú árok. Híd feletti szakaszon jobb oldalon jól kimélyített, karbantartott 

folyóka, burkolat nélkül. Felső szakaszon mindkét oldalon van kisebb árok, tűrhető 

állapotban. Felső szakaszon a bal oldali árok eltemetődött, a jobb oldali részben 

megfelelő, részben elhanyagolt 

Mező utca Út beton burkolata mellett kis kapacitású beton folyóka, nagy vízmennyiséget nem 

képes elszállítani. 

Berek utca Nincs árok, csapadékvíz az útpályán folyik le, rontva annak minőségét. 

Munkácsy és 

Egyetértés 

utcák 

Patakkal párhuzamos utcák, a patak a csapadékvizek befogadója 

Vajdavár és 

Körtvölgye 

utca 

Alsó szakaszon jól kiépített beton folyóka. Körtvölgye utcában patakig jól kiépített 

beton árok. Vajdavár utca felső szakaszán egyik oldalon kis teljesítményű elvezető 

mélyedés. 

Vájár utca Árok 2017-ben kapott betonlapos burkolatot 

Bányász utca Kővel burkolt, jó állapotú árok 

Engels Frigyes 

utca 

Több helyen elhanyagolt, betemetődött, néhol jó állapotú, kimélyített. 

Forrás: önkormányzati adatgyűjtés 

 

16.2. Energia 

16.2.1. Energiagazdálkodás és energiaellátás 

Borsodnádasd villamos energia ellátását az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. tagjaként az 

Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. biztosítja, a villamos energia hálózat fenntartását az 

ÉMÁSZ Hálózati Kft.  A település területén 25,8 km kisfeszültségi villamos elosztóhálózat található, 

amely a járás összes kisfeszültségű hálózatának 7,34%-a.  

2015-ben a háztartási villamos energiafogyasztók száma az összes fogyasztó 92,48%-a volt, ami 

érdemi növekedés a 2010. évi 88,5%-hoz képest.  Ez idő alatt a járásban 93,62%-ról 88,83%-ra, a 

megyében 95,11%-ról 89,14%-ra csökkent a háztartási fogyasztók aránya. Ezzel szemben az összes 

villamos energia fogyasztó számában Borsodnádasdon következett be a legnagyobb változás, több, 

mint 12%-os csökkenéssel, a járásban stagnált (-0,13%), a megye egészében pedig még növekedett is 

(2,44%).  

A háztartásoknak szolgáltatott energiamennyiség Borsodnádasdon 2015-ben 2 450 000 kWh volt, 1 

lakásra átlagosan 1,82 kWh fogyasztás jutott, ami magasabb a járás (1,74 kWh), de jóval alacsonyabb 

a megye (2,04 kWh) fogyasztási értékénél. A háztartásoknak szolgáltatott energiamennyiség az összes 

felhasznált energiamennyiség kb. 27%-a volt Borsodnádasdon 2015-ben, ez 2010-hez képest 
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csökkenést jelent, akkor 30,56%-át jelentette. A járásban és megyében is ez idő alatt csökkent a 

háztartásoknak szolgáltatott energiamennyiség, előbbi esetben 17,48%-ról 14,78%-ra, utóbbi esetben 

20,36%-ról 15,96%-ra. A szolgáltatott összes villamos energia mennyisége Borsodnádasdon 8,12%-

kal emelkedett, de az Ózdi járásban 13,29%-kal, a megye egészében 20,6%-kal növekedett a 

felhasznált mennyiség. 

A településen a vezetékes gázszolgáltatást 2016. október 1-e előtt a Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt. 

végezte, ez a divízió 2016. október 1-e után a FŐGÁZ Zrt-hez, mint Nemzeti Gázművekhez került. 

Borsodnádasdon a háztartási gázfogyasztók 95,68%-a fűtésre használja a vezetékes gázellátást, vagyis 

kijelenthető, hogy majdnem kizárólagos a vezetékes földgáz fűtésre  való felhasználása. Ez lényegesen 

magasabb, mint a járásban (74,33%), és a megyében (79,95%). 

A vezetékes gázzal ellátott háztartások részesedésében Borsodnádasdon 2010 és 2015 között 

jelentősebb, 9,08%-os mértékű csökkenés következett be, ez megegyezik az Ózdi járás adatával. A 

csökkenés oka a lakosság egzisztenciális helyzetére vezethető vissza, sokan inkább a fatüzelésre álltak 

át. Kisebb mértékben van jelen a megújuló energiahordozókra való átállás. 

Borsodnádasdon 2010 és 2015 között az összes vezetékes gázfogyasztás negyedével csökkent, ezzel 

ellentétben mind a járásban (17,33%), mind a megyében (77,99%) jelentős mértékben emelkedett. A 

háztartásoknak szolgáltatott gázmennyiség Borsodnádasdon 19,86%-kal mérséklődött, vagyis a 

gázfogyasztás szerkezetének átalakulásában elsősorban a lakossági fogyasztók fogyasztáscsökkenése 

tekinthető a változás fő tényezőjének. Az Ózdi járásban a háztartásoknak szolgáltatott mennyiség 

16,82%-kal a megyében pedig 18,26%-kal csökkent, vagyis itt inkább a nem lakossági fogyasztók 

gázfelhasználásának növekedése áll a változások hátterében. A városban az összes gázfogyasztó 

94,45%-a háztartási fogyasztó, ez hasonló arány a járás (94,74%) és a megye (93,74%) értékeihez. 

 

16.2.2. Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás 

lehetőségei 

Borsodnádasdon több, figyelembe veendő korlátja is van a megújuló energiaforrások 

felhasználásának. Tulajdonképpen bármelyik megújuló energiaforrást is vesszük tekintetbe, minden 

esetben komolyabb kockázatokkal kell szembesülni és egyetlen esetben sem tartozik a kiemelt 

célterületek közé. A napenergia kihasználása lehet a legideálisabb, azonban itt is problémát jelent a 

relatíve alacsony napfénytartam, a napenergia kiaknázása szempontjából hátrányos éghajlati 

adottságok. Ráadásul a napsugárzásból származó beérkező energia mennyiségét a domborzat is 

befolyásolja, a reggeli vagy esti napfényt a völgyekben lévő épületek már nem tudják hasznosítani. 

Mindezzel együtt a szoláris energia az, amely a jövőben az eddigieknél jobban kiaknázható. 

A térség szélenergia potenciálja alacsony, így a szél energiájának kihasználására sem igazán alkalmas. 

Az átlagos szélsebesség 2 m/s körüli, a 10 m-es magasságban mért legalább 5 m/s szélsebesség 

gyakorisága pedig 5-10% közötti (TAR K. 2012). A geotermikus energia felhasználását pedig az 

gátolja, hogy a térségben, így a város alatt is, a termálvizeket adó pannon üledékes rétegek más 

tájakhoz képest mélyebben, nehezebben hozzáférhetőbb helyen vannak. Ráadásul emiatt a 

hőmérsékleti gradiens is alacsonyabb az országos átlagnál, ami korlátozza a hőszivattyús megoldások 

alkalmazását. 

Borsodnádasd Város Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a megújuló energiahordozókra való 

fokozatos átállásra. Ennek során az elmúlt 5-7 évben az alábbi fejlesztések történtek: 

 Szociális Alapszolgáltató Központ épületében a felújítás során geotermikus fűtésrendszer 

kialakítása 
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 Móra Ferenc Általános Iskola A épületének tetején összesen 31,2 kW kapacitású fotovoltaikus 

rendszer telepítése, összesen 120 panellel. A rendszer az oktatási intézmények, így az óvoda 

és az iskola teljes éves energiamennyiségét fedezni képes.  

A városban lakossági szinten is jelentkezik a megújuló energiaforrásokra való átállás igénye.  

Hálózatra termelés céllal vállalkozói beruházások előkészítése is folyamatban van 

 A Mező utcában (1514,1515 hrsz.) magántulajdonban lévő területen tervben van 200 kW 

teljesítményű,  

 A Rónabikk (066/3 hrsz.) magántulajdonú területen 499 kW teljesítményű, valamint 

 Az egykori Lemezgyár területén (898/32 hrsz.) 486 kW teljesítményű hálózatra termelő 

napelemes rendszer kivitelezése.  

Az önkormányzat az Eötvös Loránd utcában, valamint a Budaberke utcában energiaültetvényt 

telepített. A biomassza tüzelés bevezetése újabb előrelépés volt a fenntartható energiagazdálkodás 

megvalósítása terén, jelenleg 4 intézmény fűtési energia ellátását biztosítja/segíti ki így az 

Önkormányzat (Polgármesteri Hivatal, Közösségi Ház és Könyvtár, Óvoda, és 2. számú orvosi 

rendelő). 

 

16.2.3. Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése 

A megújuló energiát célzó beruházások az alábbiak szerint befolyásolták az energiaköltségeket: 

 A Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ geotermikus fűtési rendszerre való 

áttérése a gázellátást teljes mértékben kiiktatta, így a gáz költségek 100%-ban csökkentek, míg 

a villamosenergia költségek 42%-kal megugrottak, de összességében a költségek 33%-os 

megtakarítását eredményezték. 

 Az óvoda villamosenergia költsége éves szinten elenyésző a napelem rendszer energiaellátás 

biztosításával, a beruházás előtti költségek 96%-os csökkenését eredményezte. 

16.3. Elektronikus hírközlés 

A hírközlési szolgáltatást a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Miskolci Igazgatósága felügyeli. A 

településen elérhetőek a digitális földi, valamint a műholdas műsorszórási szolgáltatások egyaránt.  A 

városban helyi televíziós csatorna is van (BNTV). 2015-ben az analóg kábeltévé szolgáltatásba 

összesen 393 előfizető volt bekapcsolva, ez a város teljes lakásállományának a 29,15%-át jelenti. 

Műholdas műsorszórás előfizetéssel 2015-ben 375 háztartás rendelkezett, ez a teljes lakásállomány 

27,82%-a. 

A városban a szélessávú internet előfizetések száma 2015-ben 152 db volt, ez 2010-hez képest 

64,49%-os csökkenés. A mérséklődés üteme meghaladja az Ózdi járásét, mivel ott 51,2%-kal csökkent 

az előfizetések száma. A csökkenés mögött mindenképpen a vezeték nélküli és mobilkommunikációs 

technológia elterjedése, nem egy esetben kedvezőbb árfekvése és kínálata áll. Borsodnádasd 

ugyanakkor elmaradásban van a nagy sebességű internet kapcsolatok terén, mivel amíg az Ózdi 

járásban az előfizetők 7,27%-a rendelkezik legalább 30 Mbps letöltési sebességet elérő szolgáltatással, 

addig a városban ez az arány csak 4,61%. 

 

17. Környezetvédelem (és településüzemeltetés) 

17.1. Talaj 
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A város közigazgatási területének zömén az agyagbemosódásos barna erdőtalaj az uralkodó talajtípus, 

amelyben jellemző az agyagos rész vándorlása és a közepes mértékű savanyodás. Ez utóbbit a jelentős 

mennyiségű szervesanyag-tartalom (erdők) lebontása okozza. Az A1 szint vastagsága kb. 10-20 cm, 

humusztartalma 5-8%. Szántóföldi művelés hatására az A1 szint humusztartalma elkeveredik az A2 

szint ásványianyag tartalmával, ezzel együtt csökken a talaj savanyúsága, nő a pH-értéke, telítettsége. 

Mindennek eredményeként megváltozik a talaj élővilágra gyakorolt hatása. Vízgazdálkodása kedvező, 

vízvezető képességük kielégítő, víztartó képességük jó, ezt azonban a szántóföldi művelés ronthatja. 

Tápanyag-gazdálkodása közepes, nitrogéntartalma általában alacsony, foszfortartalma közepes, 

káliellátottság jó. A jó víztartó képesség és az agyagtartalom együttes következménye, hogy ezeken a 

talajokon nagy eséllyel alakulnak ki tömegmozgásos folyamatok, illetve elsősorban erdőtelepítésekre 

alkalmasak. 

 

17.2. Felszíni és a felszín alatti vizek 

Borsodnádasd közigazgatási területe általánosságban dél-délnyugat felől, észak-északkelet felé lejt. A 

város két jelentősebb vízfolyással (Hódos-patak, Arli-patak) rendelkezik. Ezekbe több kisebb, száraz 

időszakban esetenként kiszáradó vízfolyás torkollik. A terület a Sajó vízgyűjtőjéhez tartozik. A jó 

vízháztartású agyagos talaj révén a vízhozam egyenletesnek mondható. 

Az agyagos felszín, valamint a város történelmi fejlődése miatt a város területén két mesterséges tavat 

alakítottak ki. Az Alsó-tó a Móricz Zsigmond utca végén, a Felső-tó a Kölcsey utcában található. 

Mindkét állóvíz eredetileg ipari víz biztosítása céljából épült ki, mára a rekreációs funkció az 

elsődleges. Mivel a Felső-tó a tőle felette lévő, kölcsey utcai lakóházaktól eredő szennyeződések 

befogadója, ezért ezek megszüntetése a tó rekreációs célú fejlesztése szempontjából elsőrangú kérdés. 

Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer nem rendelkezik releváns adatokkal a Hódos-

patak vizének minősége szempontjából. A városhoz legközelebbi vízminőség mérési pont Arlón 

található, az itt mért adatokból közvetett információkkal rendelkezünk Borsodnádasd felszíni 

vízfolyásai minőségét illetően. A 2013. évi mérési adatokból (42. táblázat) világosan látszik, hogy a 

Hódos-patak bár alapvetően tiszta vizű pataknak számít, több összetevő esetében is előfordulhat 

határérték túllépés. A pataknak rendszeresen magas az oldott oxigén tartalma, ezen kívül a biokémiai 

oxigénigény, az összes nitrogén és az összes foszfor terén lehet számítani időszakos határérték-

túllépésekre. 

42. táblázat: a Hódos-patak vízminőségi jellemzői 

Jellemző maximum átlag határérték mértékegység 

Klorid 42 28 50 mg/l 

oxigéntelítettség 107 84,5 110 % 

oldott oxigén 12 8,4 7 mg/l 

biokémiai oxigénigény 

(BOI5) 5,4 2,7 3,5 mg/l 

Ammónia 0,1 0,035 0,2 mg/l 

NO2 0,04 0,015 0,06 mg/l 

Összes N 5,8 2,65 4 mg/l 

Összes P 0,27 0,09 0,2 mg/l 

Forrás: Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer. Jelmagyarázat: zöld: határérték alatt, rózsaszín: határérték felett 

 

A terület természetföldrajzi adottságai (dombvidéki terület, jelentős relief, keskeny völgytalpak) révén 

a belvízi elöntés a területre nem jellemző. Borsodnádasd ár- és belvízvédelmi szempontból az Észak-
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magyarországi Vízügyi Igazgatóság illetékességi területébe, ezen belül a Sajó a Bódvával tervezési 

alegységbe tartozik.  

Borsodnádasd közigazgatási területe a 27/2004 (XII. 25.) Kvvm rendelet a felszín alatti víz állapota 

szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szerint felszín alatti víz 

szempontjából érzékeny településnek számít. A település nem rendelkezik kiemelten érzékeny felszín 

alatti vízvédelmi területtel. Az átlagos talajvíznívó 4-6 m közötti, de a völgyekben, különösen 

csapadékos időszakban felszín közelébe vagy a fölé is kerülhet, beázási problémákat okozva a város 

lakóingatlanjaiban. A talajvíz minőségében határérték túllépések nem fordulnak elő.  

 

17.3. Levegőtisztaság és védelme 

Borsodnádasd levegőszennyezettség terén a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához tartozik. A 25. ábra szerint a város 

légszennyezettségi mutatói az elmúlt 10 évben folyamatosan javultak. A vizsgált paramétereken belül 

egyedül a klímaváltozás egyik fő felelősének tekintett, üvegházhatású szén-dioxid koncentráció az, 

amelyet hosszú időtávon nem sikerült érdemben csökkenteni. A nitrogén-dioxid és a szén-monoxid 

koncentráció látványos csökkenése az intézményi és lakossági fűtésrendszerek korszerűsítésével 

magyarázhatók. Ugyanez az oka a szálló por koncentrációjának csökkenésének is.  

 

25. ábra: a levegőszennyezettség változása 2005-2015. 

 
Forrás: Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer 

 

Borsodnádasdon nem működik az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózathoz tartozó automata 

vagy manuális mérőállomás, a legközelebbi manuális mérőállomás Ózdon található, melynek 

adataiból csupán közvetett konzekvenciát tudunk levonni Borsodnádasd levegőszennyezettségét 

illetően. Az ózdi mérőállomás a nitrogén-dioxid koncentráció változását méri, amelynek éves menete 

szoros összefüggésben van a lakossági fűtés éves változásával. A nitrogén-dioxid átlagos 

koncentrációjában a következő határértékek különíthetők el: 0-16 µg/m
3
 alatt kiváló, 16-32 µg/m

3
 

között jó, 32-40 µg/m
3 

között megfelelő, 40-80 µg/m
3 

között szennyezett, 80 µg/m
3
 felett erősen 

szennyezett a levegő az NO2 koncentráció szempontjából. A mért adatok alapján a 2015. év napjainak 

16,77%-ában kiváló, 36,53%-ában jó, 12,28%-ában megfelelő, 29,64%-ában szennyezett, 4,79%-ában 

pedig erősen szennyezett a térség levegője. A térség levegője átlagosan tehát jónak tekinthető, de az év 
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harmadában jelentkezik a magas szennyezettség (elsősorban a téli hónapokban), és ezzel együtt a 

szmogveszély is. A 4/2002 (X. 7.) KvVM rendelet 1. melléklete alapján Borsodnádasd a 10. 

légszennyezettségi zónacsoportba tartozik. A térségre jellemző, nagyszámú szabadtéri tüzek 

visszaszorítására a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm.rendelet 3.§-a alapján a 

levegővédelmi követelményeket a területfejlesztési, terület- és településrendezési tervek, 

településfejlesztési koncepció kidolgozása során érvényesíteni kell. 

 

17.4. Zaj- és rezgésterhelés 

A 27/2008 (XII.3) KVVM-EüM együttes rendelet tartalmazza a környezeti zaj- és rezgésterhelési 

határértékeket, illetve azok alkalmazását. Ennek alapján a következő zajterhelési határértékek 

különíthetők el (43. táblázat): 

43. táblázat: a Borsodnádasdot érintő zaj- és rezgésterhelési kategóriák 

Zajtól védendő terület Határérték (LTH) az LAM megítélési 

szintre dB 

Nappal (06-22 óra) Éjjel (22-06 óra) 

Kisvárosias, kertvárosias, falusias 

beépítésű lakóterületek, oktatási 

létesítmények területe, temetők, 

zöldterületek 

50 40 

Településközponti vegyes terület 55 45 

Gazdasági területek 60 50 
Forrás: 27/2008 (XII.3) KVVM-EüM együttes rendelet 

 

Borsodnádasd városra vonatkozóan nem állnak rendelkezésre egzakt adatok a települési környezetet 

érintő zaj- és rezgésterhelésről. A fő zajkibocsátó tényezők az alábbiak lehetnek: 

 Közlekedés: A közúti közlekedésben a 25-ös számú főút esetében jelentősebbre becsült a 

zajterhelés. A városban jelentős áruszállítási kapacitást is igénylő ipari-termelő tevékenység 

működik. Borsodnádasd fő útjait nagyobb teljesítményű tehergépjárművek, kamionok is 

használják emiatt, így a Kossuth Lajos, Köztársaság, Karácsonylova és Eötvös Loránd 

utcákban élők esetenként az átlagosnál nagyobb zajterhelést is kénytelenek elviselni. 

 Termelési funkciókból eredő zajterhelés: ez Borsodnádasd esetében bár korábban előfordultak 

határérték feletti adatok, a legújabb fejlesztések (elsősorban a PLES Zrt. zajcsökkentő 

beruházásai) révén nem jellemző. Ezt az is segíti, hogy a város ipari területei kevéssé 

ékelődnek be a lakóterületbe, attól szervesen elkülönül. 

 Lakossági eredetű zajterhelés: ez a településen epizodikus jellegűnek tekinthető. 

 

 

17.5. Sugárzás védelem 

A település közigazgatási területén 120 kV-os nagyfeszültségű távvezeték fut, amely a legközelebbi 

lakóingatlantól kb. 500-550 m-re húzódik, így a keletkező sugárzásterhelés a lakosságot kedvezőtlenül 

nem érinti. Mobiltelefon átjátszó állomás a Budaberke utca feletti dombon található, a legközelebbi 

lakóépülettől kb. 340 m-re található. Borsodnádasd beletartozik a paksi, valamint a Mohovce 

(Szlovákia) atomerőművek 300 km-es Élelmiszer-fogyasztási Korlátozások Óvintézkedési Zónájába. 
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17.6. Hulladékkezelés 

A települési szilárd hulladék összegyűjtését, elszállítását és ártalmatlanítását a 9/2015 (IX.25) 

önkormányzati rendelet szabályozza. A rendelet alapján a város egész területén az ZV Zöld Völgy 

Közszolgáltató Nonprofit Kft. jogosult a kommunális hulladék elszállítására. Borsodnádasd Város 

Önkormányzata hulladékgazdálkodási önkormányzati feladatát a Sajó-Bódva Völgye és Környéke 

Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás (székhely: Kazincbarcika) útján látja el. 

A KSH adatai alapján 2015-ben a városban összesen 893,6 tonna kommunális hulladékot szállítottak 

el. Az elszállított hulladék mennyisége, nagyjából az Ózdi járással megegyezően, a 2007. évinek 44%-

ára csökkent. A városból elszállított összes kommunális hulladék a járásban termelődött hulladék 7, a 

megyében képződött hulladék 0,54%-a. A lakosságtól elszállított települési szilárd hulladék 

mennyisége 2015-re a 2007. évi 41,39%-ára csökkent, ami azt jelenti, hogy arányaiban növekedett a 

nem lakossági eredetű hulladék jelentősége. 2015-ben a városból elszállított összes kommunális 

hulladék 89,26%-a származott háztartásokból, ez az arány 2007-ben még 94,88% volt. Ezzel szemben 

az Ózdi járásban növekedett a lakossági kommunális hulladék aránya, a 2007. évi 84,78%-ról 2015-re 

89,03%-ra. A megye átlaga ez idő alatt stagnálást mutatott (81,79, illetve 81,39%). 

 

 

 

26. ábra: az elszállított összes kommunális hulladék mennyiségének változása 

 
Forrás: KSH Tájékoztatási Adatbázis 

 

Borsodnádasdon jelen van a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, kéthetente üríti az edényzetet a 

szolgáltató. Ezen kívül szelektív hulladékgyűjtő sziget található a 668/5 hrsz. piac területén. A ZV 

Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017-ben lakossági hulladékudvart alakított ki a városban, 

amely szerdánként és szombatonként várja a beszállításokat. A hulladékudvarban átadható hulladékok: 

 250 kg tömeget meg nem haladó, veszélyesnek nem minősülő lakossági hulladék 

 évente 100 kg veszélyes hulladék, beleértve a kiselejtezett elektromos és elektronikus 

berendezéseket 

 évente maximum 8 db, termékként tovább nem használható gumiabroncs 

A beszállítható hulladékok köre: A háztartásban keletkező. 

a) Nem veszélyes hulladékok: 
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 építési, bontási hulladékok (tégla, cserép, kerámia, beton, föld és kövek, illetve ezek 

keveréke); 

 termékként tovább nem használható gumiabroncsok; 

 papír és karton, üveg, műanyag-flakon, fólia; 

 zöldhulladék: nyesedék, gallyak, fű, lombok, egyéb fahulladékok; 

 nagydarabos hulladékok (bútorok, nagyméretű felújítás után megmaradó lomok, háztartási 

tárgyak és berendezések pl. műanyagkád, kézmosó, elhasznált konyhai eszközök); 

 elektromos és elektronikai hulladékok (hűtő, tévé, rádió, kis méretű háztartási készülékek); 

 fémek és fém csomagolási hulladékok (alumínium doboz, sárga- és vörösréz, vas és acél stb.); 

 sütőolaj. 

b) Veszélyes hulladékok: 

 szárazelem, akkumulátor, festék- és lakkmaradékok csomagolóeszközeikkel együtt, használt 

motorolajok, azok csomagolásai, növényvédőszer-maradékok, fénycső és izzó. 

A 250 kg-ot meghaladó össztömegű lakossági hulladék átvétele a Sajókazai Hulladékkezelő 

Centrumban, térítés ellenében történik. 
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17.7. Vizuális környezetterhelés 

Borsodnádasdon a legjelentősebb vizuális környezetterhelést a volt Borsodnádasdi Lemezgyár 

felhagyott ipari épületeinek látványa jelenti. Fontosságát adja egyrészt, hogy a település fő tengelye, a 

Balaton felé vezető út mentén, így az átutazók szeme előtt található, másrészt növeli jelentőségét a 

felhagyott terület nagy kiterjedése. A Köztársaság utca mentén nagyjából 900 m-en át lehet követni az 

ipartelep ma túlnyomórészt hasznosítatlan területét. 

Vizuális terhelést jelentenek ezenkívül a város leromlott városrészei, szegregátumai, az ott lévő 

lelakott, lepusztult lakó- és egyéb épületek. Vizuális szennyezéssel terhelt a Rákóczi Ferenc utcában a 

régi, felhagyott sportpálya területe is, amelyet a „zöld város” projekt során kíván megújítani az 

önkormányzat. 

 

17.8. Árvízvédelem 

Borsodnádasd az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság működési területén található. A város 

közigazgatási területén árvízveszélyt jelentő folyó nem halad át, ezért a város működésének 

fenntartásában az árvízvédelem kérdése nem releváns, árvízi szempontból nem veszélyeztetett. Szólni 

kell ugyanakkor, dombsági terület lévén, a villámárvizek kialakulásának veszélyéről. Mivel a területen 

túlsúlyban vannak a magas agyagtartalmú, jó vízzáró tulajdonságú talajok, ezért a lefolyási intenzitás a 

területen az átlagnál magasabb. A hirtelen lezúduló nyári záporok az egyes mellékvölgyekben jelentős, 

a talajba nem elnyelődő víztöbbletet eredményeznek, amelyek lefolyása károkozó hatású lehet. 

Különösen veszélyeztetett e téren az Arany János utca, az Akácos utca, valamint a Vájár és a Bányász 

utcák. Ezekben a városrészekben különösen fontos a csapadékvíz-elvezető rendszerek folyamatos, 

szakszerű karbantartása. 

17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 

A fejezet összefoglalásaként az alábbi környezetvédelmi tényezők jelentenek problémát a város 

társadalmi és gazdasági potenciáljának kihasználásában: 

 Felszíni vizek szennyezettsége: a településen áthaladó főbb vízfolyások több tekintetben 

szennyezéssel terheltek. 

 Felszín alatti víz érzékenysége: a mélyben karsztos kőzetek, illetve víztartó rétegek találhatók, 

amelyek bármilyen emberi eredetű szennyezésre érzékenyen reagálnak. 

 Völgyekben magas talavízszint vizesedési problémákat okoz. 

 Időszakosan magas levegőszennyezettség: elsősorban a téli hónapokban a nitrogén-oxidok 

magas koncentrációja miatt szmogveszély jelentkezik. 

 A 25-ös számú főút mentén jelentkező permanens, közlekedésből eredő zajterhelés, amely 

zavaró hatása mellett az érintett ingatlanok értékét is rontja. 

 Volt Borsodnádasdi Lemezgyár területének vizuális terhelése 

 Illegális fakitermelések, falopások 

 Illegális hulladéklerakás. 
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18. Katasztrófavédelem 

18.1. Építésföldtani korlátok 

18.1.1. Alábányászott területek, barlangok és pincék területei 

Borsodnádasd területén a XIX. század első harmadától a XX. század harmadik negyedéig működtek 

mélyművelésű szénbányák, amelynek járatai a település alatt is megjelentek. Bár a fejtéseket követő 

tömegmozgások nagy része már lejátszódott, nem zárható ki esetleges kisebb volumenű, a felszínt is 

érintő utólagos mozgás. 

A város területén az alábbi helyeken találhatók alápincézett területek: 

 A Vajdavár utcában, a Kossuth Lajos utcától kb. 100 m-en keresztül. 

 A Kővágó utcában, kb. 80 m-es szakaszon 

 A Kölcsey Ferenc utcában, a Felső-tóval szemben, kb. 70 m-es szakaszon. 

 A Belső út mentén, kb. 80 m-es szakaszon 

Az alápincézett területek esetében, a földtani adottságok (nagy agyagtartalom, agyagásványok 

fokozott jelenléte) miatt fokozottabb a csúszásveszély, illetve ezeknek a területeknek a beépíthetősége 

erőteljesen korlátozott. Jelenleg a Kővágó utcában és a Kölcsey Ferenc utcában lévő pincék felett 

nincs építmény, a Vajdavár utca pincéi ugyanakkor az utca, valamint a szomszédos Alkotmány utca 

épületei alá húzódik. Ugyancsak építményeket veszélyeztet a Belső utca alápincézett területének 

esetleges tömegmozgásos folyamatai is. 

 

18.1.2. Csúszás-, süllyedésveszélyes területek 

Borsodnádasdon az Országos Felszínmozgás Kataszter szerint a 44. táblázat alapján különíthetők el 

csúszásveszélyes területek. A belterületet érintő csúszásveszély a Kossuth Lajos utca Járdánháza felé 

kivezető szakasza mentén lévő támfal mentén jelentkezik. A probléma súlyosan veszélyezteti a 

Kossuth Lajos utca nyugati oldalán, a támfal tetején lévő házsor statikai biztonságát. A csúszás 

folyamatosan jelentkezik, a néhány éve épített támfalon 2017 nyarán már jól látható repedések 

láthatók. A probléma megoldását gátolja, hogy a kérdéses terület a Magyar Közút kezelésében van, 

nem önkormányzati terület. 

 

44. táblázat: Borsodnádasd csúszásveszélyes objektumai 

Mozgástípus Helyszín Lehetséges ok Megépített védmű 

Rézsűcsúszás Kossuth 

Lajos utca 

Elmúlt évek óriási csapadékmennyisége 

által meggyengített rézsű, elégtelen 

vízelvezetés, lösz összlet átázás miatti 

roskadása 

Gabionfalas 

rézsűmegtámasztás 

Rogyás Külterület Átázás Külterületen, nem lakott 

területen található, így 

védekezésre nincs szükség  
Forrás: Országos Felszínmozgás Kataszter 

 

Az utóbbi 10 évben a hirtelen, nagy intenzitású esőzések okozta földcsuszamlások: 

 2010-ben a Jézus Szíve Római Katolikus templom mögötti agyagos rétegződésű domboldal a 

támfalat is elsodorva a templom hátsó falára csúszott. (A károkat 2013. végén helyreállították, 

új támfalat építettek.) 
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 Ugyanekkor, 2010 májusában a 25. számú főút Budapest felől bevezető szakasza, valamint a 

2507 sz. főút Balaton irányába kivezető szakasza több helyen leszakadt, az útburkolat elrepedt 

és megsüllyedt, mely félpályás útlezárást, súly- és forgalomkorlátozást eredményezett. (A 

korlátozás a 25. számú főúton a 2016. évi helyreállításig állt fenn, a 2507. számú úton még ma 

is fennáll.) 

 2015-ben a Vörösmarty u. felső szakaszt tartó partfalat a víz kimosta, leszakadt, és a fölötte 

lévő út megsüllyedt. (A partfal megerősítése és az út helyreállítása folyamatban van.) 

 

18.1.3. Földrengés veszélyeztetett területei 

A városhoz legközelebbi szeizmológiai mérőállomás Piszkéstetőn, Borsodnádasdtól kb. 70 km-re 

található. A 45. táblázat bemutatja a város érintettségét az ország területén az elmúlt 10 évben 

bekövetkezett, legalább a Richter-skála szerinti 3,0 erősséget elért földrengésekben. Ezek várostól való 

átlagos távolsága 166 km, átlagos erősségük pedig 3,44. A vizsgált rengések 45%-a történt a várostól 

100 km-es távolságon belül, ezek közül egy 50 km-es távolságon belül történt. Mivel a város mélyben 

futó szerkezeti vonalon fekszik, ezért nem zárható ki kisebb károkat okozó földrengés térségbeli 

kipattanása sem. Különösen a rossz statikai állapottal bíró, elhanyagolt, régi építésű lakóházak vannak 

e téren veszélyben. 

 

45. táblázat: az elmúlt 10 év jelentősebb földrengései Magyarországon 

Rengés 

epicentruma 

Időpontja Rengés 

mértéke 

Távolsága 

Borsodnádasdtól 

Nógrádmarcal 2015.01.01 3,7 95 

Iliny 2015.01.01 3,9 85 

Alsózsolca 2015.03.29 3,1 63 

Garbolc 2015.05.11 3,2 231 

Iliny 2014.01.19. 4,2 85 

Lillafüred 2014.06.04 3,2 46 

Iliny 2014.08.03 3,0 85 

Heves 2013.02.16 3,6 74 

Tenk 2013.04.22 4,8 65 

Érsekvadkert 2013.07.02 3,4 106 

Bana 2013.10.19 3,0 225 

Máriakéménd 2013.12.01 3,1 325 

Oroszlány 2011.01.29 4,5 207 

Gánt 2011.07.11 3,5 199 

Rábapatona 2011.11.01 3,5 262 

Újszilvás 2010.05.25 3,1 124 

Miskolc 2010.08.19 3,0 52 

Szentmargitfalva 2009.05.08 3,6 383 

Kondoros 2008.11.13 3,7 183 

Bő 2007.03.03 3.0 326 

Rigyác 2007.08.19 3,4 363 

Hollókő 2007.11.18 3,0 73 
Forrás: Országos Szeizmológiai Évkönyvek 

 

18.2. Vízrajzi veszélyeztetettség 



BORSODNÁDASD Integrált Településfejlesztési Stratégia   MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

121 

 

18.2.1. Árvízveszélyes területek 

A 18/2003 (XII.9.) KVVm-BM együttes rendelet a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon 

történő besorolásáról mellékletében Borsodnádasd neve nem szerepel. Az ár- és belvízveszélyes 

területeken az építési engedélyhez szükséges követelmények meghatározásánál javasolt figyelembe 

venni a veszélyeztetettség mértékét, és annak megfelelően az általánostól eltérő követelményeket 

szükséges előírni. A település területe nagyvízi mederrel nem érintett. 

 

18.2.2. Belvízveszélyes területek 

Borsodnádasd belvízi elöntéssel nem veszélyeztetett. Az árvizek, belvizek, nagy csapadékok okozta 

vízkárok megelőzése érdekében fontos a település egységes vízrendezése, a teljes belterület 

csapadékvíz elvezető rendszerének folyamatos fejlesztése és fenntartása. Vizenyős, magas 

talajvízállású területen nem lehet új telekosztásokat végezni, a település magasabban fekvő részeinek 

beépítése javasolt. Az esetleges vízkárok elkerülése érdekében az épületek padlószintjét minden 

esetben célszerű a természetes terepszintből kiemelni. Új beépítésre javasolt terület csapadékvíz 

elvezetését előzetesen kell megoldani, terület beépítése csak a vízrendezés megoldása, a vízelvezető 

rendszer kiépítése után kezdhető meg. 

 

18.2.3. Mély fekvésű területek 

Borsodnádasd közigazgatási területén mély fekvésű területek alig találhatók, elsősorban a település 

északi, északkeleti oldalán, a térszín lejtésével összhangban fordul elő. A város belterületén 

belvízelöntéssel veszélyeztetett mélyfekvésű terület nem található. Indokolt a mélyen fekvő területek 

felmérése és ott történő építés megtiltása. 

 

18.2.4. Árvíz és belvízvédelem 

A korábban említetteknek megfelelően a település árvízzel illetve belvízi elöntéssel nem 

veszélyeztetett, epizodikus jelleggel villámárvizek előfordulhatnak. A globális klímaváltozás miatt ez 

utóbbiak gyakorisága növekedni fog, ami megköveteli a csapadékvíz tározó és –elvezető rendszer 

megfelelő szintű karbantartását. Patakok, vízfolyások menti területek, új lakó vagy egyéb célú 

beépítésének, illetve hasznosításának előfeltétele a felszíni vízfolyások, patakok mértékadó 

vízhozamra történő kiépítése, mederrendezése. Vízgyűjtő-gazdálkodási szempontból Borsodnádasd 

város a 2-6 Sajó a Bódvával tervezési alegységen helyezkedik el. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 

LVII. Törvény 3. § (2) bekezdése szerint vízügyi igazgatási szervként a vízügyi igazgatóságok látják 

el az állami tulajdonban lévő vizek és vízilétesítmények, a felszín alatti vizek víztartó 

képződményeinek és a felszíni vizek medreinek vagyonkezelését 

 

18.3. Egyéb katasztrófavédelmi tényezők 

18.3.1. Kedvezőtlen morfológiai adottságok 
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Borsodnádasd természeti környezetére jellemző az átlagnál nagyobb reliefenergia, valamint a 

tömegmozgásra hajlamos kőzettani adottságok. Ezek együtt eredményezik a város belterületén is több 

helyen megtalálható meredek lejtéseket, partfalszakadásokat. Falszakadások találhatók többek között 

az alábbi helyeken: 

 Kossuth Lajos utca kivezető szakaszán: út mellett partvédmű épült, de ez a korábban leírtak 

szerint folyamatos mozgásban van. 

 Köztársaság utcában több helyen, ezek lakóházakat is érintenek, pl. a Kővágó és a Budaberke 

utca közötti szakaszon. 

 Kővágó utcában, lakóépületeket nem veszélyeztet. 

 Budaberke utcában: az utca északi oldalán lakóépületeket veszélyeztet egy esetleges 

partfalomlás. 

 A Vörösmarty Mihály utcában, itt a házak közvetlenül a meredek fal alatt ülnek, így egy 

esetleges tömegmozgás a lakóházakat közvetlenül érintené. A veszély az utca páros és 

páratlan oldalát egyaránt érinti, ráadásul tömegmozgásos folyamatok időlegesen 

megfigyelhetők. 

 Táncsics-telep felső utcáiban, a többlakásos tömbházak közvetlenül a meredek partfal alatt 

találhatók, esetleges tömegmozgásos folyamatok esetén a lakóházak közvetlenül érintettek. 

 Balatoni utcában, a lakóházak közvetlenül a meredek oldalon állnak, esetlegesen bekövetkező 

tömegmozgásos folyamatok a lakóházakat közvetlenül érinti. 

 

18.3.2. Mélységi, magassági korlátozások 

A településen a helyi építése szabályzat alapján a megengedhető legnagyobb maximális 

épületmagasság 14,5 m, ez azonban csak néhány helyet érint. A város épületeinek átlagos magassága 

4,5-6 m. Mivel a város nagy reliefenergiájú, tömegmozgásokra hajlamos területen fekszik, ezért ennél 

magasabb épületek építése nem indokolt. A magassági korlátozásra a településkép védelme érdekében 

is szükség van. 

 

18.3.3. Tevékenységből adódó korlátozások 

Borsodnádasdon veszélyes ipari üzem nem található, ipari veszélyforrás jelenléte alacsony 

valószínűségű. 

 

19. Ásványi nyersanyag lelőhely 

Borsodnádasd a térségben található, mélyműveléssel kitermelhető barnaszénvagyon révén ásványi 

nyersanyag-gazdálkodással érintett település. A városban és környezetében ásványi nyersanyag-

kitermelés jelenleg nem folyik. 

A település közigazgatási területén az Országos Ásványvagyon Mérlegben az alábbi megkutatott 

barnakőszén lelőhelyek vannak nyilvántartva: 

 32799 és 72799 kódszámon, Budaberke és Budaberke táró elnevezéssel, a Miskolci 

Bányakapitányság 2063/2000. határozata alapján „Borsodnádasd VI-szén” védőnevű 

bányatelekkel lefedve. 

 72793 kódszámon, Nóra akna elnevezéssel, a Miskolci Bányakapitányság 1100/1993. 

megosztó határozat alapján „Bekölce bánya-szén” bányatelekkel lefedve. 
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Borsodnádasd közigazgatási területén engedélyezett szilárdásvány-kutatás, bejelentett előkutatás 

nincs. Megszűnt bányákról az alábbi adatok találhatók a Miskolci Bányakapitányság 

nyilvántartásában:  

 Borsodnádasdi szénbányamű: Ferenc táró, Borbála táró, Gizella táró, István táró, Alsó- és 

Felső Berta táró, Gusztáv akna, Csurgó táró 

 Borsodnádasd II. védőnevű szénbánya: I. sz. Balatonvölgyi lejtősakna, II. sz. légakna, 

Bánberke I-II. táró, Hasznosi lejtős akna, V. lejtősakna, Karácsonylovai táró 

 Borsodnádasd III. Batófői táró 

 Borsodnádasd V. védőnevű Reménység akna 

 

 

20. Városi klíma 

Borsodnádasd belterületén városi hősziget kialakulása nem jellemző, a városközpont és az azt 

körülvevő lakóövezetek léghőmérséklete nem tér el nagyban egymástól. A hősziget kialakulása 

elmaradásának a következő okai vannak: 

 Város kis mérete: Borsodnádasd maximális kiterjedése kb. 7 km, s ilyen kis távolságon még 

nem jelentkeznek nagy időjárásbeli különbségek. 

 Városon belüli zöldfelületek magas aránya: Borsodnádasd belterületén a beépítettség még a 

központi területeken sem ér el magas értéket, a kertvárosi övezetben pedig egyértelmű a 

zöldfelületek magas arányú jelenléte. 

 Jelentős légköri emissziót produkáló ipari szennyező források hiánya: a településen működő 

termelő jellegű üzemek nem rendelkeznek magas emissziós kapacitással. 

Beépítés mértékének növelése negatív hatással is lehet a mikroklimatikus viszonyokra, elsősorban a 

településközponti vegyes területtel leírható városközpont beépítettségének további növekedésének van 

valós veszélye. Ilyen lehet pl. új épületek építése, a talaj lefedése révén a közlekedésre szánt területek 

növekedése, foghíjak beépítése, stb. Ugyancsak negatív hatása lehet a gépjárműforgalom 

növekedésének: a jövőben a személygépkocsik további terjedése, valamint a városban működő 

termelő jellegű vállalatok gazdasági teljesítményének javulása a személy- és tehergépjármű-forgalom 

növekedését vetítik előre. A megnövekedett kibocsátás rontja a város levegőminőségét és 

mikroklimatikus viszonyait. 
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II. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 
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1. A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése 

1.1. Demográfia 

Jellemző Hatás Intézményrendszer és 

önkormányzat 

működése 

Gazdaság Települési környezet 

(zöldfelületi és épített) 

Közlekedés és 

közművek 

Környezet- és 

katasztrófavédelem 

Idősödő 

népesség 

pozitív javul a város 

működésének 

tapasztalati tőkéje 

nagyobb tapasztalati 

tőkével rendelkező 

munkaerő jelenléte 

 idősek kiszolgálására 

közösségi közlekedés 

komplex fejlesztése 

szükséges 

 

negatív szociális 

ellátórendszerek 

leterheltsége 

növekszik 

aktív korú népesség 

csökkenésével 

gazdasági szervezetek 

nem találnak helyben 

munkaerőt 

Fennáll a veszélye az 

épített környezeti 

állapot romlásának 

 Társadalmi adottságok 

miatt romló épített 

környezet 

lehetőségének 

veszélye 

Történelmi 

okok miatt 

jelentős 

férfitöbblet 

pozitív  Helyben meglévő 

szakmai tudás, fizikai 

termelő jellegű 

munkavégzésre 

könnyen találnak 

erőforrást a helyi 

vállalkozások 

Épített környezet 

karbantartására 

könnyebb férfi 

munkaerőt találni 

  

negatív szociális 

ellátórendszerekre 

való többlet terheltség 

Női jellegű munkák 

elterjedésének kisebb 

az esélye, nem valósul 

meg a férfi-nő 

esélyegyenlőség 

   

Javuló 

természetes 

népességváltozá

s 

pozitív intézményrendszer 

diverzifikált működése 

gazdasági szervezetek 

működéséhez hosszú 

távon megfelelő 

számú humán 

erőforrás áll 

csökken az ingatlanok 

felhagyásának 

veszélye 

  



BORSODNÁDASD Integrált Településfejlesztési Stratégia   MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

126 

 

rendelkezésre 

negatív alapfokú oktatási 

intézményekre háruló 

nagyobb leterheltség 

    

Környezetéhez 

képest kisebb 

létszámú 

családok 

pozitív szociális 

intézményrendszer 

kisebb leterheltsége 

    

negatív speciális családsegítő 

szolgáltatások 

bevezetése szükséges 

alacsony mértékű a 

humán erőforrás 

utánpótlása 

elvándorlás miatt az 

ingatlanok 

felhagyásának 

veszélye nő 

  

Roma népesség 

megyei átlagnál 

magasabb 

aránya 

pozitív diverzifikált 

intézményi működés 

kialakítása 

változatos 

munkakínálat 

kialakítása, humán 

erőforrás jelenléte 

   

negatív szociális ellátó 

rendszerek magasabb 

szintű leterheltsége 

roma társadalom 

integrálatlansága 

révén munkaerőpiacon 

rejtve maradnak 

alacsony 

egzisztenciális helyzet 

miatt leromlott 

városrészek 

kialakulása, 

szegregálódás 

közösségi közlekedés 

igénybevétele, 

alacsony 

egzisztenciális helyzet 

miatt erősebb, de a 

lakóterületek nem 

mindegyike érhető el 

ezzel a móddal 

leromlott épített 

környezet veszélyeket 

rejt magában 

Egyoldalú 

vallási 

megoszlás, 

római katolikus 

felekezet 

túlsúlya 

pozitív egységes, közös 

vallási identitás, 

vallási jellegű 

szerveződések az 

egész településre 

hatnak 

    

negatív diverzifikálatlan 

vallási szerkezet 

    

Foglalkoztatotta

k aránya 

rendkívül 

alacsony 

pozitív  jelentős tartalék a 

munkaerőpiacon 

   

negatív szociális ellátó 

rendszerek nagy 

alacsony 

foglalkoztatottság 

alacsony 

egzisztenciális helyzet 

 leromlott épített 

környezet veszélyeket 
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leterheltsége visszahat a gazdaság 

teljesítményére, 

romlik a város 

tőkevonzó képessége 

miatt épített környezet 

leromlása 

rejt magában 

Környezetéhez 

képest rosszabb 

képzettségi 

adatok 

pozitív      

negatív oktatási és szociális 

intézményrendszer 

leterheltsége 

romlik a város 

teljesítőképessége, 

tőkevonzó és megtartó 

ereje 
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1.2. Intézményrendszer és önkormányzat működése 

Jellemző Hatás Demográfiai 

jellemzők 

Gazdaság Települési környezet 

(zöldfelületi és épített) 

Közlekedés és 

közművek 

Környezet- és 

katasztrófavédelem 

Hatékonyan 

működő 

alapfokú 

köznevelési 

intézmények 

pozitív óvoda és iskola stabil 

működése a 

gyermekvállalásra és a 

helyben maradásra 

pozitívan hat 

megfelelő képzettségű 

humán erőforrás 

biztosítása 

oktatási intézmények 

zöldfelületi 

rendszerének  

karbantartása 

 környezeti nevelési 

feladatok ellátása 

negatív      

Oktatási 

intézményekben 

magas a 

hátrányos 

helyzetűek 

száma 

pozitív      

negatív nem hátrányos 

helyzetűek 

elvándorlása 

nincs jelen a 

megfelelő hozzáállású 

és képzettségű humán 

erőforrás utánpótlása 

   

Végzősök 

esetében romló 

tanulási adatok 

pozitív      

negatív képzettségi szint 

romlása, jól teljesítő 

diákok elvándorlása 

romló képzettségi 

negatívan befolyásolja 

a város tőkevonzó és -

megtartó képességét 

   

Betöltött 

háziorvosi 

praxisok, 

megfelelően 

biztosított 

egészségügyi 

alapellátás 

pozitív népesség helyben 

maradása 

megfelelő 

egészségügyi 

állapottal rendelkező 

humán erőforrás 

egészségmegőrzést 

szolgáló civil 

tevékenységek 

erősödése 

  

negatív      

Szakellátások 

jelenléte a 

városban 

pozitív elvándorlás 

mérséklődése 

megfelelő 

egészségügyi 

állapottal rendelkező 

humán erőforrás 

egészségmegőrzést 

szolgáló civil 

tevékenységek 

erősödése 

  

negatív      

Kiterjedt 

szociális 

pozitív elvándorlás 

mérséklődése 

település tőkevonzó- 

és megtartó 
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ellátórendszer képességének javulása 

negatív szociális 

ellátórendszer 

fejlettsége az idős és a 

szociálisan érzékeny 

népesség jelenlétét 

vonzza 

szociális 

ellátórendszerben részt 

vevők magas aránya 

hátrányosan hat a 

foglalkoztatásra 

   

Változatos 

kulturális 

lehetőségek, 

országosan 

ismert 

programok 

pozitív elvándorlás 

mérséklődése 

turizmusban való 

szerep erősödése 

települési identitás 

pozitív változása 

érdeklődés a 

közlekedési helyzet 

javulására hatással van 

 

negatív   programok 

látogatószámának 

növelése a települési 

környezetet 

degradálhatja 

programok ideje alatt 

közlekedési 

rendszerek epizodikus 

túlterheltsége 

 

Kihasználatlan 

kulturális 

potenciál 

pozitív  lehetőség a város 

adottságainak 

turizmusban való 

kiaknázására 

Város belső 

adottságainak 

kihasználása javítja a 

települési környezetet 

és identitást 

  

negatív település belső 

adottságainak 

ismeretlensége rontja 

a népességmegtartó 

képességet 

város belső 

potenciáljának 

kihasználatlansága 

rontja a város 

tőkevonzó képességét 

kihasználatlanság a 

települési épített 

környezet romlásával 

jár 

közlekedési 

alrendszerek 

kihasználtsága negatív 

irányban változik 

épített környezet 

kihasználatlanságából 

eredő állagromlás 

Változatos 

sportolási 

lehetőségek 

pozitív népesség egészségi 

állapotának javulása, 

népességmegtartó 

képesség erősödése 

egészséges munkaerő 

biztosítása 

sporttal kapcsolatos 

civil szervezeti élet 

erősödése 

  

negatív      

Pozitív 

egyenlegű 

önkormányzati 

költségvetés 

pozitív települési 

intézményrendszer 

fenntartása a 

népességmegtartó 

képességet növeli 

önkormányzat 

megfelelő szintű 

gazdálkodása a 

tőkevonzó képességet 

javítja 

A pozitív gazdálkodás 

javítja a települési 

identitás, a belső 

kohéziót és a 

települési szereplők 
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működőképességét 

negatív      

Forgalomképes 

önkormányzati 

vagyon hiánya 

pozitív      

negatív vállalkozási intenzitás 

alacsony marad, ez 

rontja a 

népességmegtartó 

képességet 

alacsony vállalkozói 

intenzitás 

települési környezet 

fejlesztésébe nem tud 

beszállni a vállalkozói 

szektor, ami annak 

leromlását 

eredményezi 

 Leromlott épített 

környezet veszélyeket 

rejt magában 

1.3. Gazdaság 

Jellemző Hatás Demográfiai 

jellemzők 

Intézményrendszer és 

önkormányzat 

működése 

Települési környezet 

(zöldfelületi és épített) 

Közlekedés és 

közművek 

Környezet- és 

katasztrófavédelem 

Periferikus 

fekvés, 

alulértékelt 

gazdasági 

tevékenység 

pozitív     alacsony szintű 

emisszió 

negatív alacsony 

foglalkoztatottság 

miatt elvándorlás 

fokozódik 

szociális 

intézményrendszer 

túlterheltsége 

kihasználatlan belső 

potenciál települési 

környezet romlását 

eredményezi 

közlekedési 

alrendszerek 

kihasználatlansága 

azok minőségi 

romlását eredményezi 

kihasználatlan 

potenciál miatt üresen 

álló gazdasági 

épületek, potenciális 

veszélyforrás 

Nagyvállalatok 

hiánya, 

diverzifikálatlan 

gazdasági 

szerkezet 

pozitív    teherszállítás alacsony 

potenciálja miatt utak 

állapota kevésbé 

romlik 

alacsony szintű 

emisszió 

negatív munkalehetőség 

hiányában elvándorlás 

fokozódik 

alacsony 

foglalkoztatottság 

miatt szociális 

ellátórendszer 

túlterhelt 

kihasználatlan 

gazdasági épületek 

rontják a 

településképet és 

imázst. 

közlekedési 

alrendszerek 

kihasználatlansága 

azok minőségi 

romlását eredményezi 

kihasználatlan 

gazdasági épületek 

potenciális 

veszélyforrás 

Erdőgazdálkodá

s jelentősége 

pozitív megfelelő adottságú 

munkaerő jelenléte 

 pozitívan befolyásolja 

a település táji és 

zöldfelületi 

környezetét, imázsát 

 környezetvédelmi 

potenciál kihasználása 
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negatív lakosság képzettségi 

szintjének növelését 

nem segíti elő 

   helytelen 

erdőgazdálkodás a 

környezeti ártalmak 

növeléséhez vezet 

Ipari termelő 

tevékenység 

jelenléte 

pozitív településen meglévő 

szakmunkás munkaerő 

számára 

munkalehetőség 

biztosítása 

önkormányzat 

gazdaságfejlesztési 

tevékenysége javul 

gazdasági épületek 

kihasználtsága 

  

negatív egysikú gazdasági 

szerkezet miatt 

magasan kvalifikált 

munkaerő 

elvándorlása 

  közlekedési 

alrendszerek 

leterheltsége annak 

minőségi romlásához 

vezet 

szállításból származó 

emisszió növekedése 

Mikrotérségi 

jelentőségű 

szolgáltatásrend

szer 

pozitív településre növekszik 

a beköltözések aránya, 

javul a 

népességmegtartó 

képesség 

települési 

intézményrendszer 

fejlődése 

központi funkciók 

javítják a települési 

identitást, a belső 

potenciált 

közlekedési 

alrendszerek 

kihasználtsága annak 

diverzifikálódását 

eredményezi 

 

negatív nagyobb szintű 

szolgáltatásrendszer 

hiánya miatt aktív és 

idős korú népesség 

elvándorlásának 

fokozódása 

  a város közlekedési 

alrendszereinek 

leterheltsége azok 

minőségi romlásához 

vezet 

 

Erős turisztikai 

potenciál 

pozitív foglalkoztatottság, 

ezzel együtt a 

népességmegtartó 

képesség javulása 

turizmus 

kiszolgálására 

intézményrendszerben 

rejlő potenciál 

kiaknázása 

javul a település belső 

identitása, civil 

szervezeti élete, 

működése, emelkedik 

a települési környezet 

értéke 

turisták érkezésének 

növekedése esélyt 

teremt a közlekedési 

alrendszerek 

fejlesztésére 

igény az alacsony 

emissziós értékek és 

környezeti terhelés 

fenntartására 

negatív   leromlott 

településrészek 

látványa rontja a város 

turisztikai imázsát 

közlekedési útvonalak 

szezonális 

túlterheltsége azok 

minőségi romlását és a 
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turisztikai potenciál 

csökkenését 

eredményezi 

Gazdasági 

szervezetek 

folyamatos 

fejlesztési 

tevékenysége, 

klasztertagság 

pozitív munkalehetőségek 

biztosításával aktív 

korú népesség helyben 

maradása 

önkormányzat 

gazdaságfejlesztési 

tevékenységben való 

részvétele 

Település belső 

identitásának javulása, 

civil szervezeti élet 

erősödése 

növekvő gazdasági 

teljesítmény 

megköveteli a 

közlekedési 

alrendszerek 

fejlesztését 

Fejlesztések révén 

gazdasági 

teljesítményből eredő 

kibocsátás csökkenése 

negatív      

Környezetéhez 

képest 

elavultabb 

ingatlanállomán

y 

pozitív      

negatív ingatlanok 

leromlottsága gátolja a 

betelepedést, romlik a 

népességmegtartó 

képesség 

szociális 

intézményrendszerre 

jutó nagyobb 

leterheltség 

épített környezet 

romlása a település 

belső identitását rontja 

 leromlott épített 

környezet potenciális 

veszélyeket rejt 

magában 
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1.4. Települési környezet 

Jellemző Hatás Demográfiai 

jellemzők 

Intézményrendszer és 

önkormányzat 

működése 

Gazdaság Közlekedés és 

közművek 

Környezet- és 

katasztrófavédelem 

Városközpont 

zöldfelületi 

rendszere 

részben 

amortizált 

pozitív      

negatív A rossz városkép 

rontja a település 

népességmegtartó 

erejét 

A leromlott 

önkormányzati 

tulajdonú területek 

karbantartása 

megnöveli a fajlagos 

költséget 

A leromlott területek 

látványának rossz 

üzenete van, a 

befektetni 

szándékozók 

elfordulnak a várostól  

 A leromlott területek 

környezetvédelmi 

problémák forrásai 

lehetnek 

Összekapcsolód

ó zöldfelületi 

hálózat a 

városközpontba

n 

pozitív Magas zöldfelületi 

arány elősegíti a 

népesség megtartását 

 Zöldfelületi rendszer 

megléte tőkevonzó 

tényező, különösen a 

magas környezeti 

értékkel bíró 

vállalkozások számára 

 A magas zöldfelületi 

ellátottság javítja a 

város 

levegőminőségét, 

csökkenti a 

zajterhelést 

negatív      

Több utcában 

nincs érdemi 

nagyságú 

zöldfelület 

pozitív      

negatív A zöldfelületek hiánya 

rontja a város 

népességmegtartó 

erejét 

   Az utcai zöldsávok 

hiánya rontja a 

település környezeti 

minőségét 

Gondozatlan 

állapotú köz- és 

magán 

zöldfelületek 

jelenléte 

pozitív   Zöldfelületi rendszer 

elhanyagoltsága rontja 

a tőkevonzó 

képességet 

  

negatív A gondozatlan 

zöldfelületek jelenléte 

rontja a város 

népességmegtartó 

erejét 

A gondozatlan 

önkormányzati 

területek karbantartása 

megnöveli a fajlagos 

költést 

  Leromlott 

zöldfelületek rontják a 

város környezeti 

minőségét 

Történelmi 

fejlődés révén 

pozitív Sajátos történelmi 

identitás javítani képes 
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kialakult 

bicentrális 

szerkezet 

a város demográfiai 

potenciálját 

negatív    A belső szerkezet 

kettőssége 

megnövekedett terhet 

ró a város közlekedési 

szerkezetére 

 

Jelentős 

kiterjedésű 

barnamezős 

terület 

pozitív   Rendelkezésre áll 

gazdaságilag 

fejleszthető terület 

  

negatív A települési környezet 

leromlottsága rontja a 

népességmegtartó erőt 

Leromlott területek 

karbantartása és 

rekultivációja jelentős 

költségterhet ró az 

önkormányzatra 

A leromlott területek 

jelenléte nem segíti 

elő a működő tőke 

megtelepedését 

 Felhagyott ipari 

termelés erős 

környezeti és 

katasztrófa védelmi 

veszélyeket rejt 

magában, gondozatlan 

állapot rontja a város 

környezeti állapotát 

Önkormányzati 

tulajdonú 

ingatlanok 

elenyésző 

számban 

vannak jelen 

pozitív  Alacsony az 

önkormányzati 

területek 

fenntartásának 

járulékos költsége 

   

negatív Kevés a lehetőség 

önkormányzati 

bérlakás építésére 

 Önkormányzati 

területek hiánya 

gátolja az érdemi 

gazdaságfejlesztést 

  

A városban sok 

a védendő 

épület, illetve 

védendő 

településszerkez

ettel 

rendelkezik 

pozitív A helyi értékekben 

való gazdagság javítja 

a település belső 

identitását, ezzel a 

népességmegtartó 

képességét 

Megfelelő számú 

épületállomány a 

kiterjedt 

intézményrendszer 

fenntartására 

A helyi építészeti 

értékek a turizmusban 

és a termelő jellegű 

ágazatokban egyaránt 

kihasználhatók 

 Az építészeti értékek 

látványa javítja a 

vizuális terhelés 

állapotát 

negatív    Az építészeti értékek 

védelme érdekében a 

Leromlott épületek 

növelik a környezeti 
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városi közlekedési 

rendszerét 

körültekintően kell 

tervezni 

és katasztrófa védelmi 

veszély jelentőségét 
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1.5. Közlekedés és közművek 

Jellemző Hatás Demográfiai 

jellemzők 

Intézményrendszer és 

önkormányzat 

működése 

Gazdaság Települési környezet Környezet- és 

katasztrófavédelem 

Hátrányos 

közlekedésföldr

ajzi helyzet 

pozitív      

negatív A rossz elérhetőség 

növeli az elvándorlás 

veszélyét 

 A rossz elérhetőség 

gátolja a munkahely-

teremtő beruházásokat 

Az elérhetőség 

hiányából fakadó 

elvándorlás rontja a 

település belső 

környezeti állapotát 

 

Város belső 

úthálózata több 

helyen leromlott 

képes mutat 

pozitív      

negatív A belső úthálózat 

leromlottsága növeli 

az elvándorlás 

veszélyét 

 A belső úthálózat 

leromlottsága 

csökkenti a város 

tőkemegtartó és –

vonzó képességét 

A leromlott belső 

úthálózat rontja a 

település környezeti 

minőségét 

Az utak rossz állapota 

növeli a közlekedésből 

eredő zaj- és 

rezgésterhelést 

Magas a 

kerékpározás 

városon belüli 

részesedése 

pozitív A kerékpározás javítja 

a helyben élők 

egészségi állapotát, 

erősíti a település 

belső identitását 

 A városban működő 

vállalkozások 

alternatív közlekedési 

módon is elérhetők 

A kerékpározás 

jelenléte csökkenti az 

autós forgalmat, így 

javítja a település 

összképét 

A kerékpározás 

csökkenti a 

közlekedésből eredő 

zaj- és rezgésterhelést, 

javítja a város 

levegőminőségét 

negatív      

Kiterjedt 

autóbuszos 

hálózati 

kapcsolat a 

régióban és a 

főváros felé 

pozitív A jó elérhetőség 

javítja a város 

népességmegtartó 

erejét 

Az elérhetőség 

elősegíti a város 

intézményrendszeréne

k mikrotérségi jellegű 

használatát 

A jó autóbuszos 

elérhetőség segíti a 

munkába járást, így 

telepítő tényezőként 

jelenik meg a város 

gazdaságában 

Az autóbuszos 

közlekedés fajlagosan 

kevésbé terheli a város 

belső úthálózatát az 

egyéni közlekedéshez 

képest 

A közösségi 

közlekedés jelenléte 

javítja a település 

levegőminőségét, 

környezeti állapotát 

negatív     Az autóbuszos 

közlekedés időlegesen 

növelheti a zaj-és 

rezgésterhelést. 

Autóbusz pozitív      
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megállóhelyek 

többsége 

hiányos 

funkciójú 

negatív Autóbusz közlekedés 

hátrányos állapota 

növeli az elvándorlás 

veszélyét 

 Közösségi közlekedés 

hátrányos állapota 

negatívan befolyásolja 

a gazdasági szereplők 

fejlesztési 

elképzeléseit 

A megállóhelyek 

leromlottsága rontja a 

település épített 

környezetének 

minőségét 

 

Kiváló 

minőségű 

ivóvíz 

szolgáltatás 

pozitív A megfelelő 

közműszolgáltatás 

csökkenti az 

elvándorlás veszélyét 

 A megfelelő 

közműszolgáltatás 

kedvezően hat a 

vállalkozási aktivitásra 

  

negatív      

Szennyvízelvez

etés hiányosan 

kiépített 

pozitív      

negatív A magas közműolló 

növeli az elvándorlás 

veszélyét 

 A magas közműolló 

rontja a város 

gazdasági potenciálját 

A hiányos 

közműszolgáltatás 

negatívan befolyásolja 

a település belső 

környezetét 

A tisztítatlan 

szennyvíz természeti 

rendszerekbe való 

bekerülése 

veszélyezteti a felszíni 

és felszín alatti vizek 

és a talaj élővilágát 

Csapadékvíz-

elvezető 

rendszer sok 

helyen 

elhanyagolt 

pozitív      

negatív Települési környezet 

elhanyagoltsága rontja 

a város 

népességmegtartó 

erejét 

Az elhanyagolt 

rendszer karbantartása 

többlet feladatokat és 

járulékos költségeket 

terhel az 

önkormányzatra 

 A rossz állapotú 

árokrendszer rontja a 

település belső képét, 

imázsát 

A vízelvezetés 

megoldatlansága 

tovább növeli a 

vizesedés veszélyét 

Megújuló 

erőforrásokra 

való áttérésben 

komoly 

sikereket ért el a 

város 

pozitív Az 

energiafelhasználásra 

való kevesebb fajlagos 

költség elősegíti az 

önkormányzatot a 

meglévő források 

helyi társadalmi élet 

fejlesztésére való 

átcsoportosítására, ami 

A városi 

intézményrendszer 

működési költségei 

szignifikánsan 

csökkennek, így 

fenntartásuk 

gazdaságosabb lesz 

Az 

energiafelhasználásra 

fordított kevesebb 

fajlagos költség javítja 

a város gazdasági 

potenciálját 

A megújuló 

energiahordozók 

látványa erősíti a 

település belső 

identitását 

A megújuló 

energiahordozók 

látványa erősíti a 

helyben élők 

környezettudatos 

gondolkodását, javítja 

a település 

levegőminőségét 
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javítja a település 

népességmegtartó 

erejét 

negatív      
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1.6. Környezet és katasztrófavédelem 

Jellemző Hatás Demográfiai 

jellemzők 

Intézményrendszer és 

önkormányzat 

működése 

Gazdaság Települési környezet Közlekedés és 

közművek 

Város tavai 

kommunális 

szennyeződéstől 

veszélyeztetettek 

pozitív      

negatív Természeti 

környezet leromlása 

erősíti az elvándorlás 

veszélyét 

 Természeti környezet 

leromlása csökkenti a 

turizmus lehetőségét, 

illetve gátolja a 

tőkevonzó képességet 

Természeti környezet 

leromlása rontja a 

város belső környezeti 

állapotát 

 

Völgyekben 

talajvíz magas 

állása vizesedési 

problémákat okoz 

pozitív      

negatív Rossz lakhatási 

körülmények az 

elvándorlás 

fokozódásához 

vezetnek 

Csapadékvíz-elvezetés 

gondozása jelentős 

többletköltséget és 

többletmunkát jelent 

az önkormányzatnak 

 A rossz állapotú 

lakások rontják az 

épített környezet 

értékét 

A magas talajvízállás 

a város önkormányzati 

útjait is károsítja 

Főút mellett zaj- 

és rezgésterhelés 

magas 

pozitív      

negatív Az érintett 

városrészekben 

elvándorlás, ezzel 

együtt szegregálódás 

jelentkezik 

  A főút nagy forgalma 

a városrész települési 

értékét rontja, a 

rezgésterhelés 

károsítja az út menti 

épületeket 

A főút nagyobb 

terheltsége a 

közlekedési útvonalak 

használati értékét 

negatívan befolyásolja 

Közelmúlt 

történései miatt 

vizuálisan terhelt 

területek jelenléte 

pozitív      

negatív Város belső képének 

leromlottsága adott 

városrészekben 

növeli az 

elvándorlás, ezzel a 

szegregálódás 

veszélyét 

 A vizuális terhelés 

gyengíti a város 

tőkemegtartó és –

vonzó képességét 

Vizuális terhelés 

rontja a város épített 

környezetének értékét 

 

Alábányászásból 

és természeti 

viszonyokból 

pozitív      

negatív Hátrányos természeti 

viszonyok erősítik az 

 Mozgásos 

folyamatokkal való 

A mozgásos 

folyamatos rontják a 
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származó 

tömegmozgásos 

folyamatok 

jelenléte 

elvándorlást érintettség gátolja a 

városban a 

vállalkozási kedvet 

város épített 

környezetének 

állapotát 
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III. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 
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1. A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis 

1.1. A folyamatok értékelése 

A várost a határ menti külső perifériákra jellemző negatív demográfiai folyamatok sújtják. Bár a 

városra nehezedő migrációs nyomás csökken, az elöregedés, és az aktív korú népesség csökkenése 

miatt elmaradnak a munkahelyteremtő tőkebefektetések. Ezáltal romlik a település gazdasági 

potenciálja, termelékenysége. A településen élők rossz képzettségi helyzete sem segíti a gazdasági 

prosperitás pozitív irányba történő változását. Az átlagnál rosszabb kompetencia eredmények 

konzerválják a lakosság alacsony képzettségi szintjét, a magasan kvalifikáltak továbbállásával pedig a 

városba nem települnek be magasabb hozzáadott értéket biztosító vállalkozások. Mindez a jelenlegi 

alacsony jövedelmi helyzet fennmaradásával jár együtt.  

A város közösségi kohéziójának kibontakozását segíti a belső identitás közösségerősítő szerepe, 

melyben nagy jelentősége van a helyi hagyományok pl. molnárkalács sütés továbbélésének, a város 

rendszeresen megrendezésre kerülő rendezvényeinek, a szerteágazó kulturális életnek és az erős civil 

szervezeti háttérnek. Ez elősegítheti a XXI. század iparának számító turizmus fejlesztését is. Hatékony 

városmarketing hiányában ugyanakkor a már meglévő turisztikai infrastruktúra kihasználatlan marad, 

ami annak amortizációját indítja el. 

A város fejlődését negatívan befolyásolja, hogy a fő gazdasági centrumoktól távol helyezkedik el, 

közlekedésföldrajzi szerepe nem kedvező, távol van a fő közlekedési pályáktól. Ennek 

következményeként a vállalkozói tőkebefektetők elfordulnak a várostól, konzerválva a hátrányos 

demográfiai folyamatokat. A városban diverzifikálatlan gazdasági szerkezet alakult ki, a közép – és 

nagyvállalkozások hiányával nem alakult ki helyi beszállítói rendszer. A településen működő cégek 

emiatt a várostól távolabb tudják csak értékesíteni termékeiket, ami a veszélyeknek való nagyobb 

kitettséget jelent. Jelentős előny, hogy PLES Zrt. révén a K+F+I tevékenység is jelen van a városban, 

ami kedvezően hat további munkahely-teremtő beruházás megvalósításához. Ezzel együtt túlsúlyban 

van az alacsony hozzáadott értéket biztosító gazdasági tevékenységek jelenléte, amely a meglévő 

hátrányos jövedelmi helyzetet is konzerválja. 

A város természetföldrajzi adottságai kedvezően hatnak a turizmus, valamint a környezeti irányultságú 

termelő tevékenységek megtelepedésére, ugyanakkor kedvezőtlen a megújuló energiahordozókra való 

átállás szempontjából (alacsony napfénytartam, alacsony szélsebesség, átlagnál alacsonyabb 

geotermikus gradiens). Az állóvizek megléte jó esélyt kínál a természeti turizmus feltételrendszerének 

kialakítására. A rossz éghajlati viszonyok rontják a település agrárgazdasági potenciálját, növeli annak 

külső érzékenységét. 

A városban nagy területű leromlott területek és szegregátumok találhatók. Az épített környezet 

problémái miatt a város nem tud hatékony városmarketing tevékenységet kifejteni, emiatt elmaradnak 

a jövedelemtermelő és munkahelyteremtő befektetések. A folyamatok révén a város épített környezete 

tovább romlik, konzerválódik a jelenlegi hátrányos helyzet. A szegregátumok jelenléte ráadásul a 

közösségi kohéziót is rontja, a társadalmi életből való kimaradás a települési identitás romlásával, a 

hátrányos folyamatok felerősödésével jár. A szegregált területek helyzetének megoldatlansága a 

várostól való elfordulást erősíti mind lakossági, mind vállalkozói szinten, ami a népességmegtartó 

képesség csökkenését eredményezi. Az épített környezet leromlását okozza az alábányászás és a 

természeti földrajzi viszonyok miatt jelentkező tömegmozgásos folyamatok is. A közműolló magas 

aránya a környezeti rendszerek elszennyeződésének veszélyét okozza, ami hátrányosan érinti többek 

között a helyi kulturális élet, ezzel együtt a turizmus fejlesztését. A romló belső identitás pedig a 

népesség elvándorlása irányába hat. 



BORSODNÁDASD Integrált Településfejlesztési Stratégia   MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

143 

 

 

1.2. A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők 

összefoglaló értékelése 

Erősségek Gyengeségek 

Demográfia és települési közösség 

 Férfi többlet az aktív korosztályban 

 Növekvő születésszám 

 Csökkenő migrációs nyomás 

 Település ipari múltja identitásjavító 
tényező 

 Molnárkalács Fesztivál 

 Roma Önkormányzat működése 

 Erős civil szervezeti háttér 

 Csökkenő és elöregedő népesség 

 Rossz képzettségi és jövedelmi helyzet 

 Alacsony foglalkoztatottság 

 Nagy kiterjedésű szegregátumok 
jelenléte 

Intézményrendszer és önkormányzati gazdálkodás 

 Alapfokú köznevelés jó 
infrastrukturális helyzete 

 Komplex egészségügyi ellátás 
jelenléte 

 Szociális alapellátás jó 
infrastrukturális ellátottsága 

 Szerteágazó kulturális élet 

 Pozitív költségvetési egyenleg 

 Közfoglalkoztatás fenntartása 

 Csökkenő diáklétszám 

 Magas a hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetűek aránya 

 Szociális ellátórendszerek leterheltsége 

 Közhatalmi bevételek csökkenő szerepe 

 Forgalomképes vagyon hiánya 

Gazdaság 

 Termelő jellegű vállalkozások 
átlagnál magasabb aránya 

 Kizárólagos belföldi tulajdonlás 

 Országos, illetve nemzetközi 
ismertségű vállalatok 

 Szerteágazó szolgáltatási 
tevékenység 

 PLES Zrt. K+F tevékenysége 

 Diverzifikálatlan gazdasági szerkezet 

 Hátrányos ingatlanpiaci viszonyok 

Táji környezet és zöldfelületek 

 Erdőgazdálkodásra kedvező 
éghajlati adottságok 

 Jelentős kiterjedésű, komplex 
zöldfelületi rendszer 

 Állóvizek jelenléte 

 Alacsony éves napfénytartam 

 Hűvös éghajlat 

 Felhagyott ingatlanok gondozatlansága 

 Városközpont zöldfelületeinek leromlott 
állapota 

Épített környezet 

 Mikrotérségi szintű funkcionális  Alulhasznosított területek jelentős 
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ellátottság 

 Tájba illő építkezés, egységes 
településkép 

 Védett és védendő épületek és 
utcakép 

kiterjedése 

 Felhagyott építmények amortizációja 

Közlekedés 

 Kerékpáros közlekedés városon 
belüli magas részesedése 

 Kiterjedt autóbusz-hálózati 
kapcsolatok 

 Hátrányos közlekedésföldrajzi helyzet 

 Önkormányzati utak állapota több 
helyen nem kielégítő 

Közművek és környezetvédelem 

 Kiváló minőségű ivóvíz szolgáltatás 

 Megújuló energiahordozókra való 
áttérésben jelentős előrelépések 

 Kedvező levegőminőség 

 Jól működő hulladékgazdálkodási 
rendszer, hulladékudvar megléte 

 Kedvező mikroklimatikus adottságok 

 Hiányosan kiépített szennyvízelvezetés 

 Vízelvezető árkok állapota sok helyen 
leromlott 

 Természeti viszonyokból következő 
jelentős lefolyási intenzitás 

 Felszíni vizek elszennyeződése 

 Magas talajvízállás miatt lakóingatlanok 
vizesedése 

 Szelektív hulladékgyűjtés alacsony 
szinten kiépített 

 Jelentős vizuális környezetterhelés 

 Alábányászásból és természeti 
viszonyokból eredő tömegmozgásos 
folyamatok 

 

 

Lehetőségek  Veszélyek  

Demográfia és települési közösség 

 Szociális jellegű szolgáltatások 
megtelepedése 

 Termelő jellegű vállalkozások 
számára potenciális munkaerőpiac 

 Települési identitás turizmusban való 
kiaknázása 

 Térségi és megyei civil kapcsolatok 
erősítése 

 Vállalati szektor helyi viszonyokhoz 
való jobb alkalmazkodása 

 Alacsony képzettség miatt vállalkozói 
betelepülések elmaradnak 

 Életminőség romlása miatt 
elvándorlás növekszik 

 Forráshiány miatt civil szervezetek 
lehetőségei ellehetetlenülnek 

 Kulturális események iránti 
érdektelenség bevételcsökkentő 
szerepe 

Intézményrendszer és önkormányzati gazdálkodás 

 Mikrotérségi hatókör erősítése az 
intézményi szektorban 

 Intézményrendszer működési 
hatékonyságát javító beruházások 

 Kapacitásbővülés elmaradása 
akadályozza az ellátórendszer 
működőképességét 

 Oktatási intézmények működésének 
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Lehetőségek  Veszélyek  

 Beruházási kiadások fokozatos 
növelése 

 Önkormányzati területek 
gazdaságfejlesztési célú 
hasznosítása 

demográfiai okok miatti 
ellehetetlenülése 

 Feladatellátás nem fenntartható 
változása fokozza a települési 
gazdálkodás külső érzékenységét 

 Bevételi források külső hatások miatti 
elapadása 

Gazdaság 

 Keleti nyitás politikájában való aktív 
részvétel a befektetések ide 
vonzására 

 Turizmus jelenlétének erősítése 

 Térségi szolgáltató jelleg erősítése 

 Jobb adottságokkal rendelkező közeli 
települések tőkeelszívó hatása 

 Jobb turisztikai adottságú települések 
elvonzó hatása 

 Szolgáltatások más, jobb adottságú 
városokba települnek 

Táji környezet és zöldfelületek 

 Megújuló energiaforrások jobb 
kihasználása 

 Tájjellegű agrárgazdálkodás erősítése 

 Globális klímaváltozásra való 
felkészülés elősegítése 

 Környezettudatosság javulása a 
lakosság és a befektetők körében 

 Rekreációs lehetőségek javítása 

 Gazdasági tevékenységek bővülése 
rontja a természeti adottságokat 

 Globális klímaváltozás negatív hatásai 
rontják a termelékenységet 

 Zöldfelületek amortizációja 

 Globális klímaváltozás negatív hatásai 
miatt zöldfelületek állapota romlik 

Épített környezet 

 Beépítésre kijelölt területek befektetők 
általi fejlesztése 

 Építészeti értékek városmarketingben 
történő kihasználása 

 Építészeti beavatkozások révén 
épített környezet értéke csökken 

 Amortizálódott területek 
befektetéseket taszító hatása miatt 
további degradáció 

Közlekedés 

 25-ös számú főút fejlesztése 

 Közösségi közlekedésben és 
intermodális kapcsolatokban rejlő 
lehetőségek kihasználása 

 Kerékpáros hálózati kapcsolatok 
erősítése 

 Árnyékhelyzet miatt befektetők 
elfordulnak a várostól 

 Átmenő forgalom erősödése miatt 
tranzitútvonalak környezetében romló 
ingatlanpiaci viszonyok 

Közművek és környezetvédelem 
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Lehetőségek  Veszélyek  

 Energiahatékonyság javításával 
önkormányzati kiadások beruházások 
felé való eltolódása 

 Javuló közműszolgáltatások révén 
jobb befektetői környezet 

 Környezetvédelmi iparba való 
befektetés 

 Környezettudatosság javítása 
lakossági, intézményi és befektetői 
szinten egyaránt 

 Barnamezős területek befektetői 
hasznosítása 

 Közműhálózat fejlesztésének 
elmaradása környezeti problémákhoz 
vezethet 

 Energiaforrások geostratégiai 
pozícióinak kedvezőtlen változása 

 Globális klímaváltozás negatív 
hatásaira való felkészülés elmaradása 

 Vizuálisan terhelt területek rontják a 
befektetői légkört 

 

 

1.3. A településfejlesztés és -rendezés kapcsolata 

A 7. térkép alapján a gazdaságfejlesztésre, termelő és szolgáltató tevékenységek megtelepedésére 

alkalmas területek elhelyezkedése kapcsán a következő lényegi megállapítások tehetők: 

 Nagyüzemi jellegű ipari termelésre (Gip – Gazdasági-ipari területek) alkalmas lenne a volt 

Lemezgyár területe 

 Egyéb, a környezetet kisebb mértékben zavaró gazdasági tevékenységek telepítésére alkalmas 

a zöld színnel jelzett központi vegyes területek (Vk), valamint a kék színnel jelölt gazdasági 

kereskedelmi szolgáltató (Gksz) területek. Ezek a város több pontján, a központi vegyes 

területek a történelmi és a lemezgyári városrész közötti területeken, a gazdasági kereskedelmi 

szolgáltató területek a település szélein fordulnak elő. 

 Kimondottan a szolgáltató tevékenység megtelepedésére alkalmasak a településközponti 

vegyes területek, amelyek a településen több helyen tömbként vannak jelen. A városközpont 

valamint a lemezgyári településrész központi területei mellett kis területen Mocsolyástelepen 

is megtalálható.  

 

7. térkép: a gazdaságfejlesztésben részt vevő területek elhelyezkedése 



BORSODNÁDASD Integrált Településfejlesztési Stratégia   MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

147 

 

 
Forrás: Településszerkezeti Terv alapján saját készítés. Jelmagyarázat: kék: Gazdasági kereskedelmi szolgáltató (Gksz) 
terület, lila: Gazdasági ipari terület (Gip), zöld: központi vegyes terület (Vk), bordó: településközponti vegyes terület (Vt) 

 

2. Problématérkép/értéktérkép 

 

2.1. Problématérkép 

Kategória Szám Megnevezés 

Demográfia 1 Szegregátum vagy szegregációval veszélyeztetett terület 

2 Szegregátumon kívüli telepi lakókörnyezet 

Gazdaság 3 Szolgáltatások hiánya 

Zöldfelület 4 Leromlott állapotú zöldfelület 

Épített környezet 5 Barnamezős terület 

6 Kihasználatlan épületállomány 

Közlekedés 7 Burkolatlan út 

8 Leromlott autóbusz-megállóhely 

Környezet 9 Tömegmozgásos folyamatok 

10 Szennyvíz-elvezetés hiányából adódó problémák 

11 Épületek vizesedése 

 

 

8. térkép: Borsodnádasd problématérképe 
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Forrás: saját készítés. Jelmagyarázat: lila: demográfiai problémák, piros: gazdasági problémák, zöld: zöldfelületi rendszer 
problémái, barna: épített környezet problémái, szürke: közlekedési problémák, kék: környezeti problémák 

 

2.2. Értéktérkép 

Kategória Szám Megnevezés 

Demográfia 1 Rendezett lakókörnyezet 

Intézményrendszer 2 Egészségügyi és szociális intézmények 

3 Oktatási intézmények 

4 Új polgármesteri hivatal 

Gazdaság 5 Meglévő szolgáltatások 

6 Működő termelő jellegű vállalkozások 

Zöldfelület 7 Gondozott park, zöldfelület 

8 Alsó- és Felső-tó 

9 MátéhegyiÖkopark 

Épített környezet 10 Műemléki vagy helyi védettségű épület, lakókörnyezet 

11 Molnárkalács-ház 

Közlekedés 12 Megfelelően felszerelt autóbusz megálló 

13 Kerékpárút 
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9. térkép: Borsodnádasd értéktérképe 

 
Forrás: saját készítés. Jelmagyarázat: lila: demográfiai értékek, piros: gazdasági értékek, zöld: zöldfelületi rendszer értékei, 
barna: épített környezet értékei, szürke: közlekedés értékei, kék: intézményrendszer értékei 
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3. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek 

3.1. Településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása, térképi 

ábrázolása, a lehatárolt településrészek rövid bemutatása 

3.1.1. A településrészek lehatárolása 

Borsodnádasd történelmi fejlődése okán bicentrális, azaz két, egymást kiegészítő központtal 

rendelkező település. A hagyományos, történelmi városközpont tömöríti a város oktatási, igazgatási 

funkcióit, valamint a kereskedelmi és lakossági szolgáltatások többségét. Az ipari fejlődés révén 

kialakult Lemezgyári városrészben vendéglátó, rekreációs szolgáltatások találhatók. Egészségügyi, 

szociális és lakossági, valamint kereskedelmi szolgáltatások mindkét városrészben találhatók. A két 

településrész a történelem során eltérő módon fejlődött, ami a települési identitásban, az épített 

környezet képében, a gazdasági szerkezetben egyaránt megjelenik. Fontosnak tartottuk, hogy ez az 

identitásnövelő tényező a városrészi lehatárolásban is megjelenjen, így a lehatárolásban a település 

történelmi fejlődését kívántuk követni. Ezzel a 2013-ban létrejött Integrált Városfejlesztési Stratégia 

lehatárolási módszertanát is felül kívánjuk írni. Ez utóbbi a szolgáltató és lakófunkció elkülönítésére 

épített, ugyanakkor a Lemezgyári városrésznek jelentős olyan területei vannak, ahol nincs 

lakófunkció. 

Érdekes helyzetet teremt a Mocsolyás (Engels)-telep besorolása. Ez a városrész három utcából áll, és 

teljesen elszigetelt a város központi testétől, morfológiailag tehát önálló városrészként értelmezhető. A 

városrész azonban a lakófunkción kívül más funkciót alig tömörít, szinte minden szolgáltatás 

igénybevételében a város központi területétől függ. Ennek okán funkcióspecifikus értelemben nem 

tekintjük önálló városrésznek, hanem a központi városrész részeként értelmezzük. 

A két lehatárolt városrész fizikai értelemben is elkülönül, amelyet a volt Lemezgyár területe választ el 

egymástól. A Lemezgyári városrészben élőknek a legtöbb szolgáltatás igénybevétele esetében nem 

szükséges a városközpontba utazniuk, azt helyben, saját lakókörnyezetükben is elérik. 

 

10. térkép: a városrészek térbeli elhelyezkedése   
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Forrás: saját készítés. Jelmagyarázat: lila: történelmi városrész, ezen belül: sötétlila: településközpont, világoslila: 

Mocsolyástelep, narancs: lemezgyári városrész 

 

3.1.2. A lehatárolt településrészek rövid bemutatása 

Demográfia és lakókörnyezet 

Történelmi városrész Lemezgyári városrész 

Elsősorban a falusias és kertvárosias, egy és 

kétszintes beépítés jellemzi, kevés helyen több 

emeletes társasházi jellegű beépítéssel. Több 

helyen jellemző a hagyományos, autentikus 

építési mód. A Mocsolyás (Engels)-telepen 

hagyományos, iker beépítésű bányász lakótelep 

alakult ki. A városrész demográfiai hátrányoktól 

szenved, erre utal, hogy itt található a város 4, 

30% feletti szegregációs mutatóval rendelkező 

területe közül 3. A nagy kiterjedésű szegregációs 

területek miatt az átlagnál magasabb a nem 

lakott, vagy leromlott állapotú ingatlan. 

Ugyanakkor ez a városrész hordozza a város 

legjobb állapotban lévő lakóterületeit is: a 

Mocsolyás (Engels)-telepet, és a Budaberke – 

Vásárosok utca környezetét. 

A történelmi városmagtól eltérően, a betelepülő 

nagy számú munkás lakosság elhelyezésére főleg 

társasházi lakások épültek, amelyet a terület 

szélein hagyományos és telepszerű lakóövezetek 

egészítenek ki. A több emeletes épületek 

látványa meghatározza a városrész képét 

(Táncsics-telep, Vörösmarty Mihály utca, 

Kölcsey utca). A városrészben található a város 

egyik szegregátuma is. A bányász- és ipari 

hagyományok az építészetben is megjelentek, 

emiatt a településszerkezet és utcakép sokkal 

inkább mutat egységes képet (pl. Móricz 

Zsigmond utca). A természeti viszonyok miatt az 

egyes lakóövezetek egymástól elkülönülnek, 

köztük a Borsodnádasd és Balaton közötti 2507-

es számú út tart kapcsolatot (Móricz Zsigmond és 
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Vörösmarty utcák – Kölcsey és Barátság utcák – 

Táncsics-telep – Balatoni utca). 

 

Gazdaság 

Történelmi városrész Lemezgyári városrész 

A városrész, történelmi fejlődése okán inkább 

szolgáltató funkciókat tömörít, termelő jellegű 

tevékenység csak korlátozottan fordul elő (Pl. a 

PA-ROL Kft. üzeme). A városrészben található a 

település központi magja, amely a pénzügyi, 

oktatási, igazgatási, és főbb kereskedelmi 

funkciókat hordozza.  

A történelmi okok miatt ez a településrész 

tömöríti a termelő jellegű tevékenységek 

túlnyomó részét. Itt van telephelye a PLES Zrt-

nek, a Lapátgyártó Kft-nek, a ZenX Kft-nek is. 

Az ipari jellegű termelés oka, hogy itt alakult ki a 

Lemezgyár, amely működése alatt is kiszolgáló 

és kiegészítő ágazatok megtelepedését segítette 

elő. A termelő jelleget a városrész központi 

részén szolgáltató tevékenység egészíti ki. 

 

Szolgáltatások 

Szolgáltatások Történelmi városrész Lemezgyári városrész 

Háziorvosi rendelő 1 1 

Fogorvosi rendelő 1 0 

Gyógyszertár 0 1 

Orvosi ügyelet 1 0 

Fizioterápiás szakrendelés 0 1 

Szemészeti, nőgyógyászati szakrendelés 1 0 

Mesekert Óvoda 1 0 

Móra Ferenc Általános Iskola 1 0 

Sajóvölgye Takarékszövetkezet 1 0 

Polgármesteri hivatal 1 0 

Járási kirendeltség 1 0 

Körzeti megbízotti iroda 1 0 

Élelmiszer és háztartási áru kiskereskedelem 1 1 

Ruházati bolt 1 0 

Pékség 0 1 

Állateledel bolt 1 0 

Meleg ételt biztosító falatozó, pizzéria 0 1 

Szálláshely 1 1 

Rekreációs lehetőség 1 1 

Helytörténeti Gyűjtemény 0 1 

Molnárkalács-ház 1 0 

Posta 1 0 

Római katolikus templom 1 1 

Evangélikus templom 0 1 

Szociális Alapszolgáltatási Központ 1 0 

Idősek Otthona 0 1 

 

 

Zöldfelületek 

Történelmi városrész Lemezgyári városrész 

A városrész elsősorban nagy kiterjedésű, 

nyilvános és korlátozottan nyilvános 

zöldfelületekkel rendelkezik. A Rákóczi Ferenc 

utcai régi sportpálya területe, az óvoda és az 

iskola zöldfelületei, a Polgármesteri Hivatal előtti 

A természeti viszonyok következtében fellépő 

helyszűke miatt ebben a városrészben jobbára 

csak kisebb területű, egymástól elszigetelt 

zöldfelületek jöttek létre. Ilyen a városrész 

templomai körül lévő kis parkok. A zöldfelületi 



BORSODNÁDASD Integrált Településfejlesztési Stratégia   MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

153 

 

park, az Eötvös Loránd utca társasházai körüli 

zöldfelület, mind a város legnagyobb kiterjedésű, 

mesterségesen kialakított zöldfelületei közé 

sorolhatók. 

ellátottságot azonban pozitívan befolyásolja, 

hogy a várost körülvevő természeti környezet itt 

sokkal közelebb van a lakóterületekhez, mint a 

központi településrészen. Az erdő területek 

határa sok helyen a lakóterületek szélén 

kezdődik. Ugyancsak a zöldfelületi ellátottságot 

javítja a két nagy kiterjedésű vízfelület, az Alsó- 

és a Felső-tó is. E két állóvíz révén a városrész 

jelentős rekreációs-turisztikai funkcióval is 

rendelkezik.  

 

Közlekedés 

Történelmi városrész Lemezgyári városrész 

Itt kapcsolódik egymásba a város két tengelye, a 

25-ös számú főút és a 2507-es számú mellékút. 

Az önkormányzati utak erre a két tengelyre 

ráhordó utakként csatlakoznak, hierarchikus 

típusú hálózatot alkotva. A hálózat fő elemei a 

tengelyként funkcionáló számozott útvonalak, 

erre gyűjtőutak hordják rá a település 

lakóövezeteinek forgalmát. A városrészt 

tengelyként szeli keresztül a régi iparvasút 

nyomvonalán létesített kerékpárút. 

A városrész úthálózatának tengelye a 2507-es 

számú mellékút, amelyre az önkormányzati 

gyűjtő és mellékutak faágszerű hálózatot alkotva 

csatlakoznak rá. Az úthálózat másod- és 

harmadrendű elemei, ráhordó útszakaszok közül 

több igen rossz állapotban van. A településrész 

központi magját a Köztársaság utca és a Kölcsey 

Ferenc utca találkozásánál lévő teresedés, a 

Petőfi tér jelenti. Ez közlekedési csomópont, 

mivel itt van az Ózd felé közlekedő helyközi 

autóbusz járatok végállomása faágszerű hálózat 
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3.2. Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, térképi ábrázolása 

és helyzetelemzése 

 

11. térkép: a szegregált és szegregációval veszélyeztetett területek térbeli elhelyezkedése 

 

 
Forrás: KSH 

A 314/2012 (XI.8.) Kormányrendelet meghatározása szerint egy terület szegregátum, ha: 
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 a rendszeres munkajövedelemmel és legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 

együttes aránya meghaladja a 35%-ot, és 

 a terület népessége meghaladja az 50 főt. 

Amennyiben a szegregációs mutató 30 és 35% közé esik, úgy szegregációval veszélyeztetett területről 

beszélünk. 

A 11. térkép összefoglalóan mutatja a város szegregált, valamint szegregációval veszélyeztetett 

területeit. Ebből látható, hogy a 30 %-os mutatót 4 terület lépi át, a 35%-os értéket azonban csak 3, 

mivel a 4. számú terület esetében a szegregált terület lakónépessége nem éri el az 50 főt. 

A 44. táblázat alapján Borsodnádasdon 4 olyan terület van, ahol a szegregációs mutató meghaladja a 

30%-ot. A táblázatban a KSH által közölt adatok mellett megadtuk a specifikus mutatók települési 

átlagtól való eltérését is. Ennek révén az alábbi összefoglaló értékelést adhatjuk a város 

szegregátumairól: 

 Legrosszabb állapotban a 3. számú, Hasznos-telepet magában foglaló terület van, ez a 13 

vizsgált mutatóból 11-ben is utolsó helyen áll. A városi átlagtól való ilyen nagyfokú elmaradás 

következményeként ennek a szegregátumnak a felszámolása csak igen hosszú időtávú 

(legalább 15-20 éves), komplex, minden problémára egyaránt kiterjedő fejlesztési programmal 

oldható meg. 

 Legjobb állapotban a 4. számú terület van, amely a Karácsonylova, Mező és Berek utcák 

között helyezkedik el. Ez a terület a 11. térkép szerint elsősorban szegregációval 

veszélyeztetett terület. Előnyös helyzetét mutatja, hogy a vizsgált 13 specifikus mutatóból 4-

ben is meghaladja a település átlagát. 
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46. táblázat: a szegregált területek összefoglaló jellemzése 

Terület sorszáma 1. terület 2. terület 3. terület 4. terület 

Terület elhelyezkedése 

Kölcsey Ferenc 

utca, Barátság 

utca, Balatoni 

utca 

Rákóczi Ferenc utca nyugati 

oldala, Köztársaság utca északi 

oldala, Kossuth Lajos utca 

mindkét oldala, Alkotmány 

utca, Béka utca, Vajdavár utca, 

Körtvölgye utca 

Hasznos 

telep 

mindkét 

oldala 

Karácsonylova utca 

nyugati oldala, Mező 

utca északi oldala, 

Berek utca, Domb 

utca, Radnóti Miklós 

utca 

Lakónépesség száma 

Érték 277 706 54 87 

Lakónépesség aránya a 

teljes népességből 
8,74 22,28 1,70 2,75 

Lakónépességen belül 0-14 évesek 

aránya 

Érték 20,2 20,3 29,6 21,8 

Eltérés a település 

átlagától 
26,25 26,88 85,00 36,25 

Lakónépességen belül 15-59 évesek 

aránya 

Érték 57,4 58,4 68,5 58,6 

Eltérés a település 

átlagától 
1,06 2,82 20,60 3,17 

Lakónépességen belül 60-X évesek 

aránya 

Érték 22,4 21,4 1,9 19,5 

Eltérés a település 

átlagától 
-17,65 -21,32 -93,01 -28,31 

Legfeljebb általános iskolai 

végzettséggel rendelkezők aránya az 

aktív korúakon (15-59 évesek) belül 

Érték 42,8 49,3 97,3 49,0 

Eltérés a település 

átlagától 
36,74 57,51 210,86 56,55 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és 

idősebb népesség arányában 

Érték 3,7 3,9 0,0 8,6 

Eltérés a település 

átlagától 
-51,32 -48,68 -100,00 13,16 

Lakásállomány (db) 

Érték 142 211 13 34 

Arány a teljes 

lakásállományból 
10,53 15,64 0,96 2,52 
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Alacsony komfort fokozatú lakások 

aránya 

Érték 35,9 29,4 100,0 41,2 

Eltérés a település 

átlagától 
57,46 28,95 338,60 80,70 

Rendszeres munkajövedelemmel nem 

rendelkezők aránya az aktív korúakon 

(15-59 évesek) belül 

Érték 
65,4 63,1 86,5 66,7 

Eltérés a település 

átlagától 
23,86 19,51 63,83 26,33 

Legfeljebb általános iskolai 

végzettséggel rendelkezők és 

rendszeres munkajövedelemmel nem 

rendelkezők aránya az aktív korúakon 

belül 

Érték 
36,5 42,2 86,5 45,1 

Eltérés a település 

átlagától 43,14 65,49 239,22 76,86 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves 

népességen belül 

Érték 31,4 33,6 13,5 29,3 

Eltérés a település 

átlagától 
-26,12 -20,94 -68,24 -31,06 

Foglalkoztatott nélküli háztartások 

aránya 

Érték 66,9 58,6 68,8 63,3 

Eltérés a település 

átlagától 
22,75 7,52 26,24 16,15 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási 

csoportokban foglalkoztatottak aránya 

Érték 69,1 51,0 40,0 82,4 

Eltérés a település 

átlagától 
33,66 -1,35 -22,63 59,38 

A gazdaságilag nem aktív népesség 

aránya a lakónépességen belül 

Érték 67,5 66,0 59,3 78,2 

Eltérés a település 

átlagától 
5,14 2,80 -7,63 21,81 

Munkanélküliek aránya 

(munkanélküliségi ráta) 

Érték 38,9 34,6 77,3 10,5 

Eltérés a település 

átlagától 
64,83 46,61 227,54 -55,51 

Tartós (legalább 360 napos) 

munkanélküliek aránya 

Érték 14,4 25,4 54,5 0,0 

Eltérés a település 

átlagától 
0,70 77,62 281,12 -100,00 
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A komfort nélküli, félkomfortos és 

szükséglakások aránya a lakott 

lakásokon belül 

Érték 34,2 29,7 100,0 32,1 

Eltérés a település 

átlagától 
64,42 42,79 380,77 54,33 

Egyszobás lakások aránya a lakott 

lakásokon belül 

Érték 27,4 12,9 76,9 3,6 

Eltérés a település 

átlagától 
138,26 12,17 568,70 -68,70 

Forrás: KSH  
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3.2.1. Az 1. terület jellemzése 

 

Elhelyezkedés 

 

27. ábra: az 1. számú szegregátum elhelyezkedése 

 
Forrás: KSH 

 

A terület két részre bontható, a 11. térkép alapján: 

 A Kölcsey Ferenc utca külső, Felső-tó mögötti szakasza, a Barátság és Balatoni utcák teljes 

szakaszai 35% feletti szegregációs mutatóval rendelkeznek. 

 A Kölcsey Ferenc utca belső, és Felső-tótól délre lévő szakaszain a szegregációs mutató 30% 

feletti. 

A terület egészére előállított szegregációs mutató 36,5, ezt azonban elsősorban a szegregációval 

veszélyeztetett terület jobb értékének köszönheti, mivel a 35%-os mutatójú részeken a konkrét 

szegregációs mutató 42,9. Ez ezzel együtt a szegregátumokat tekintve a legjobb érték, ami jó reményt 

adhat a tervezett beavatkozások sikerességére. 

 

Demográfia 

A teljes terület demográfiai adatai a következők: 

 0-14 évesek aránya: 20,2%, ez 26,25%-kal magasabb a település átlagértékétől 

 15-59 évesek aránya: 57,4%, ez 1,06%-kal magasabb a település átlagértékétől 

 60 év felettiek aránya: 22,4%, ez 17,65%-kal alacsonyabb a település átlagértékétől 

 A teljes terület lakónépessége 277 fő, amely a város teljes lakónépességének 8,74%-a. 

Lakónépesség tekintetében ez a város 2. legnagyobb szegregátuma. 

A 35% feletti mutatóval rendelkező terület adatai az alábbiak: 

 0-14 évesek aránya: 26,0%, ez 62,5%-kal magasabb a település átlagértékétől 

 15-59 évesek aránya: 58,8%, ez 3,52%-kal magasabb a település átlagértékétől 

 60 év felettiek aránya: 15,3%, ez 43,75%-kal alacsonyabb a település átlagértékétől 

 Aterület lakónépessége 131 fő, ami azt jelenti, hogy a teljes területen élők 47,29%-a 35% 

feletti mutatójú területen él.  
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Intézményi szolgáltatások 

A 47. táblázat mutatja a szegregált terület legszélsőbb fekvésű lakóingatlanától az egyes 

szolgáltatások eléréséhez szükséges távolságot km, illetve órában, 3 km/h gyaloglási tempóban mérve. 

 

47. táblázat: az intézményi szintű szolgáltatások elérése a szegregátumból 

Szolgáltatás Távolság (km) Menetidő (h) 

Orvosi rendelő 1,8 0,60 

Gyógyszertár 1,8 0,60 

Élelmiszerbolt 1,3 0,43 

Templom 1,4 0,47 

Szociális Alapszolgáltatási Központ 3,7 1,23 

Polgármesteri Hivatal 3,8 1,27 

Móra Ferenc Általános Iskola 3,9 1,30 

Mesekert Óvoda 3,9 1,30 

Posta 3,9 1,30 

Járási kirendeltség 4,2 1,40 

Forrás: GoogleMaps 

 

Gazdaság 

A területen működik a kerámia kályhacserép gyártásáról ismert ZenX Kft. Ezen kívül a terület határán 

található a Lemezgyári városrész szolgáltató központja, ahol kereskedelmi szolgáltatások 

összpontosulnak. A gazdasági tevékenység intenzitását mutató mérőszámok a teljes területen a 

következőképpen alakulnak: 

 Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 42,8%, 

ez 36,74%-kal magasabb a település átlagértékétől 

 Felsőfokú végzettségűek aránya a 25 éves és idősebb népességből 3,7%, ez 51,32%-kal 

alacsonyabb a település átlagértékétől 

 Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 65,4%, ez 

23,86%-kal magasabb a település átlagértékétől 

 Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 31,4%, ez 26,12%-kal alacsonyabb a 

település átlagértékétől 

 Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 66,9%, ez 22,75%-kal magasabb a település 

átlagértékétől 

 Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 69,1%, ez 33,66%-

kal magasabb a település átlagértékétől 

 A munkanélküliségi ráta 38,9%, ez 64,83%-kal magasabb a település átlagértékétől 

 A tartós munkanélküliek aránya 14,4%, ez 0,70%-kal magasabb a település átlagértékétől 

A 35% feletti szegregációs mutatóval rendelkező terület adatai az alábbiak: 

 Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 45,5%, 

ez 45,37%-kal magasabb a település átlagértékétől 

 Felsőfokú végzettségűek aránya a 25 éves és idősebb népességből 3,8%, ez 50,00%-kal 

alacsonyabb a település átlagértékétől. 

 Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 71,4%, ez 

35,23%-kal magasabb a település átlagértékétől 
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 Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 26,5%, ez 37,65%-kal alacsonyabb a 

település átlagértékétől 

 Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 64,7%, ez 18,72%-kal magasabb a település 

átlagértékétől. Ezzel a mutatóval tehát a szegregált terület előnyösebb helyzetben van, mint a 

szegregációval veszélyeztetett terület. 

 Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 77,3%, ez 49,52%-

kal magasabb a település átlagértékétől 

 A munkanélküliségi ráta 40,5%, ez 71,61%-kal magasabb a település átlagértékétől 

 A tartós munkanélküliek aránya 16,2%, ez 13,29%-kal magasabb a település átlagértékétől 

 

Zöldfelületek 

A terület közepén, a 30 és 35%-os mutatóval leírható területek találkozásánál fekszik a városrész 

legfontosabb rekreációs területe, a Felső-tó. A tó körül pihenőhelyek épültek ki, a vízfelület 

horgászatra alkalmas. A terület szélén található a Lemezgyári római katolikus templom előtti nagyobb 

kiterjedésű park. Ezeken kívül nagyobb területű, említésre méltó alapterület nincs a városrészben. A 

lakóövezet ugyanakkor a természeti környezetbe jól beágyazott. 

 

Épített környezet 

A területen elsősorban a falusias és kertvárosias, családi házas beépítés a legnépszerűbb. A Kölcsey 

Ferenc utca belső szakaszán tömbházas jellegű kisvárosias lakóterület alakult ki. Telepszerű beépítés 

jellemzi a Kölcsey Ferenc utca Felső-tó alatti és feletti szakaszát, valamint a Barátság utcát. A teljes 

terület lakásállományára vonatkozó adatok az alábbiak: 

 A teljes terület lakásállománya 142 db, ez a város teljes lakásállományának 10,53%-a. 

 Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya 35,9%, ez 57,46%-kal magasabb a város 

átlagértékétől. 

 A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 34,2%, ez 

64,72%-kal magasabb a város átlagértékétől. 

 Az egy szobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 27,4%, ez 138,26%-kal magasabb a 

város átlagértékétől. 

A 35% feletti mutatóval rendelkező terület adatai a következők: 

 A terület lakásállománya 62 db, ez a terület teljes lakásállományának 43,66%-a. 

 Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya 48,4%, ez 112,28%-kal magasabb a város 

átlagértékétől. 

 A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 47,9%, ez 

130,29%-kal magasabb a város átlagértékétől. 

 Az egy szobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 47,9%, ez 316,52%-kal magasabb a 

város átlagértékétől. 

 

Közlekedés 

A terület határán halad a 2507-es számú mellékút, a ráhordó utak erre csatlakoznak. A Kölcsey Ferenc 

utca külső szakaszai nagyon leromlott állapotban vannak, kátyúsak, töredezettek, sok helyen hiányzik 

a burkolat. A Barátág utca szintén hasonló képet fest. A közösségi közlekedésben előny, hogy a terület 

határán van a Petőfi téri autóbusz forduló, ahonnan Ózd és Miskolc felé indulnak járatok. Hátrány 

hogy ez a területhez képest erősen excentrikus fekvésű, a legtávolabbi lakóingatlantól már 1,4 km-t 

kell gyalogolni.   

 

Környezeti problémák 
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A városrész legfontosabb környezeti problémája a közműszolgáltatások hiánya. Sok lakásban nincs 

vezetékes ivóvíz, illetve a szennyvízelvezetés teljesen hiányzik. A tisztítatlan szennyvíz így 

közvetlenül a természeti környezetbe kerül, veszélyeztetve a környék felszíni, felszín alatti vizeinek, 

valamint a talajnak az élővilágát. Ez rendkívül érzékenyen érinti a Felső-tó rekreációs potenciálját is. 

 

3.2.2. A 2. terület jellemzése 

 

Elhelyezkedés 

 

28. ábra: a 2. számú szegregált terület elhelyezkedése 

 
Forrás: KSH 

A KSH adatai alapján ez a terület is kétfelé bontható: 

 30 és 25% közötti az érték a Kossuth Lajos utca nyugati és a Béke utca keleti oldala között. 

 A terület többi részén a mutató 35% feletti, így a Kossuth Lajos utca keleti oldalán, a Rákóczi 

Ferenc utcában, a Vajdavár utcában, az Alkotmány utcában, a Béke utca nyugati oldalán és a 

Körtvölgye utcában. 

 

Demográfia 

A teljes terület demográfiai adatai a következők: 

 0-14 évesek aránya: 20,3%, ez 26,88%-kal magasabb a település átlagértékétől 

 15-59 évesek aránya: 58,4%, ez 2,82%-kal magasabb a település átlagértékétől 

 60 év felettiek aránya: 21,4%, ez 21,32%-kal alacsonyabb a település átlagértékétől 

 A teljes terület lakónépessége 706 fő, amely a város teljes lakónépességének 8,74%-a 

Lakónépesség tekintetében ez a város legnagyobb szegregátuma. 

A 35% feletti mutatóval rendelkező terület adatai az alábbiak: 

 0-14 évesek aránya: 20,6%, ez 28,75%-kal magasabb a település átlagértékétől 

 15-59 évesek aránya: 58,5%, ez 2,99%-kal magasabb a település átlagértékétől 
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 60 év felettiek aránya: 20,9%, ez 23,16%-kal alacsonyabb a település átlagértékétől 

Aterület  lakónépessége 627 fő, ami azt jelenti, hogy a teljes területen élők 88,81%-a 35% feletti 

mutatójú területen él. 

 

Intézményi szolgáltatások 

A 48. táblázat mutatja a szegregált terület legszélsőbb fekvésű lakóingatlanától az egyes 

szolgáltatások eléréséhez szükséges távolságot km, illetve órában, 3 km/h gyaloglási tempóban mérve. 

 

48. táblázat: az egyes szolgáltatások elérhetősége a szegregátumból 

Szolgáltatás Távolság (km) Menetidő (h) 

Orvosi rendelő 1,3 0,43 

Gyógyszertár 3,2 1,07 

Élelmiszerbolt 1,0 0,33 

Templom 1,0 0,33 

Szociális Alapszolgáltatási Központ 1,3 0,43 

Polgármesteri Hivatal 1,2 0,40 

Móra Ferenc Általános Iskola 1,3 0,43 

Mesekert Óvoda 1,3 0,43 

Posta 1,3 0,43 

Járási kirendeltség 0,85 0,28 

Forrás: GoogleMaps 

 

Gazdaság 

A terület közvetlenül a városközpont funkcionális szolgáltató területe határán található, kismértékben 

érintve is azt. Városközponti jellegéből adódóan az intézményi és lakossági szolgáltatások vannak 

jelen, termelő jellegű tevékenység nem található. A gazdasági tevékenység intenzitását mutató 

mérőszámok a teljes területen a következőképpen alakulnak: 

 Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 49,3%, 

ez 57,51%-kal magasabb a település átlagértékétől 

 Felsőfokú végzettségűek aránya a 25 éves és idősebb népességből 3,9%, ez 48,68%-kal 

alacsonyabb a település átlagértékétől 

 Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 63,1%, ez 

19,51%-kal magasabb a település átlagértékétől 

 Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 33,6%, ez 20,94%-kal alacsonyabb a 

település átlagértékétől 

 Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 58,6%, ez 7,52%-kal magasabb a település 

átlagértékétől 

 Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 51,0%, ez 1,35%-

kal alacsonyabb a település átlagértékétől 

 A munkanélküliségi ráta 34,6%, ez 46,61%-kal magasabb a település átlagértékétől 

 A tartós munkanélküliek aránya 25,4%, ez 77,62%-kal magasabb a település átlagértékétől 

A 35% feletti szegregációs mutatóval rendelkező terület adatai az alábbiak: 

 Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 51,0%, 

ez 62,94%-kal magasabb a település átlagértékétől 

 Felsőfokú végzettségűek aránya a 25 éves és idősebb népességből 3,5%, ez 53,95%-kal 

alacsonyabb a település átlagértékétől. 
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 Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 64,3%, ez 

21,78%-kal magasabb a település átlagértékétől 

 Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 32,5%, ez 23,53%-kal alacsonyabb a 

település átlagértékétől 

 Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 59,1%, ez 8,44%-kal magasabb a település 

átlagértékétől. 

 Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 50,4%, ez 2,51%-

kal alacsonyabb a település átlagértékétől 

 A munkanélküliségi ráta 35,7%, ez 51,27%-kal magasabb a település átlagértékétől 

 A tartós munkanélküliek aránya 25,7%, ez 79,72%-kal magasabb a település átlagértékétől 

 

Zöldfelületek 

A terület érintőlegesen magában foglalja a városközpont zöldfelületi rendszerét, így a Móra Ferenc 

Általános Iskola és a Mesekert Óvoda korlátozottan nyilvános zöldfelületeit, a „zöld város” projektben 

megújítandó régi sportpálya területét. Ezen kívül nagy kiterjedésű zöldfelület nem található a 

területen. Kisebb, de közösségi funkciót alig hordozó zöldfelület van a római katolikus templom körül, 

valamint a Kossuth Lajos utca és az Alkotmány utca között. A zöldfelületi ellátottságot rontja a 

városrész nagy területi kiterjedése, a természeti környezetbe kevésbé ágyazódott be a terület. 

 

Épített környezet 

A területen kizárólag falusias és kertvárosias, családi házas beépítés jellemző, tömbházas lakóterület 

nem található. Újabb építésű rész található a Vajdavár utcában, valamint a Kossuth Lajos utca kivezető 

szakaszán. Telepszerű beépítés a szegregált területen nem jellemző, azonban elszórtan több helyen 

található erősen leromlott, lakhatásra alig vagy egyáltalán nem alkalmas épület. A teljes terület 

lakásállományára vonatkozó adatok az alábbiak: 

 A teljes terület lakásállománya 211 db, ez a város teljes lakásállományának 15,64%-a. 

 Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya 29,4%, ez 28,95%-kal magasabb a város 

átlagértékétől. 

 A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 29,7%, ez 

42,79%-kal magasabb a város átlagértékétől. 

 Az egy szobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 12,9%, ez 12,17%-kal magasabb a 

város átlagértékétől. 

A 35% feletti mutatóval rendelkező terület adatai a következők: 

 A terület lakásállománya 183 db, ez a terület teljes lakásállományának 86,73%-a. 

 Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya 28,4%, ez 24,56%-kal magasabb a város 

átlagértékétől. E mutató tekintetében a szegregált terület jobb helyzetben van, mint a 

szegregációval veszélyeztetett terület. 

 A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 28,6%, ez 

37,50%-kal magasabb a város átlagértékétől. E mutatóban is jobban teljesít a 35%-os 

mutatóval leírható városrész a teljes szegregált területtől. 

 Az egy szobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 11,5%, ez megegyezik a város 

átlagértékével. Itt is igaz, hogy a szegregált terület jobb helyzetben van, mint a szegregációval 

veszélyeztetett terület. 

 

Közlekedés 

A területet érinti, illetve átszeli a 26-os számú főút, valamint itt csatlakozik bele a 2507-es számú 

mellékút. A Kossuth Lajos utcába faágszerű hálózatot alkotva csatlakoznak bele az önkormányzati 

gyűjtő és ráhordó utak: Vajdavár utca, Alkotmány utca, Béke utca, Rákóczi Ferenc utca. A terület 
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keleti határán fut a volt iparvasút helyén épült kerékpárút, amely a terület felé leágazással nem 

rendelkezik, így a szegregátum környezettudatos közlekedését pozitívan nem befolyásolja. A 

szegregált területen két autóbusz megállóhely is található, amelyek regionális és országos (főváros 

felé) hatósugarú elérhetőséget biztosítanak. 

 

Környezeti problémák  

A területen több helyen súlyos problémát okoznak az alápincézésből és természeti viszonyokból eredő 

tömegmozgásos folyamatok, partfalszakadások, rézsűcsúszások. Az Alkotmány utca és Kossuth Lajos 

utca közötti meredek partoldal, a Vajdavár utca torkolatában lévő alápincézett terület, valamint a 

Kossuth Lajos utca kivezető szakaszának nyugati oldalán lévő partfal csúszása a terület 

lakókörnyezetét veszélyezteti. A főút forgalma epizodikus jelleggel megerősödött zaj- és 

rezgésterhelést okoz a főút menti lakóövezetek esetében. 

 

3.2.3. A 3. terület jellemzése 

 

Elhelyezkedés 

 

A város harmadik számú szegregátuma teljes egészében a 35%-os mutató értéke felett van. A terület a 

város legrosszabb állapotú városrészét a Hasznos-telepet foglalja magában. A hátrányt tovább erősíti, 

hogy amíg a többi szegregátum vegyes, kevert lakossággal rendelkezik, addig ebben csaknem 

kizárólagos a roma etnikumú népesség jelenléte. 
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29. ábra: a 3. számú szegregált terület elhelyezkedése 

 

Forrás: KSH 

Demográfia 

A teljes terület demográfiai adatai a következők: 

 0-14 évesek aránya: 29,6%, ez 85,00%-kal magasabb a település átlagértékétől 

 15-59 évesek aránya: 68,5%, ez 20,60%-kal magasabb a település átlagértékétől 

 60 év felettiek aránya: 1,9%, ez 93,01%-kal alacsonyabb a település átlagértékétől 

 A teljes terület lakónépessége 54 fő, amely a város teljes lakónépességének 1,70%-a 

Lakónépesség tekintetében ez a város legkisebb szegregátuma. 

 

Intézményi szolgáltatások 

A 49. táblázat mutatja a szegregált terület legszélsőbb fekvésű lakóingatlanától az egyes 

szolgáltatások eléréséhez szükséges távolságot km, illetve órában, 3 km/h gyaloglási tempóban mérve. 

 

49. táblázat: az egyes szolgáltatások elérése a szegregátumból 

Szolgáltatás Távolság (km) Menetidő (h) 

Orvosi rendelő 1,1 0,37 

Gyógyszertár 3,0 1,00 

Élelmiszerbolt 0,85 0,28 

Templom 0,85 0,28 

Szociális Alapszolgáltatási Központ 1,1 0,37 

Polgármesteri Hivatal 1,0 0,33 

Móra Ferenc Általános Iskola 1,1 0,37 

Mesekert Óvoda 1,1 0,37 

Posta 1,1 0,37 

Járási kirendeltség 0,7 0,23 

Forrás: GoogleMaps 

Gazdaság 
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A területen semmilyen gazdasági jellegű tevékenység nem található. A gazdasági tevékenység 

intenzitását mutató mérőszámok a területen a következőképpen alakulnak: 

 Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 97,3%, 

ez 210,86%-kal magasabb a település átlagértékétől 

 Felsőfokú végzettséggel rendelkező lakó a területen nem található.  

 Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 86,5%, ez 

63,83%-kal magasabb a település átlagértékétől 

 Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 13,5%, ez 68,24%-kal alacsonyabb a 

település átlagértékétől. 

 Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 68,8%, ez 26,24%-kal magasabb a település 

átlagértékétől 

 Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 40,0%, ez 22,63%-

kal alacsonyabb a település átlagértékétől. Ebben a mutatóban a szegregátumok között a 

legjobb értéket éri el, de a képet árnyalja a rendkívül alacsony foglalkoztatottság. 

 A munkanélküliségi ráta 77,3%, ez 227,54%-kal magasabb a település átlagértékétől 

 A tartós munkanélküliek aránya 54,5%, ez 281,12%-kal magasabb a település átlagértékétől 

 

Zöldfelületek 

A területen, kis kiterjedése miatt épített zöldfelület, park nem található. A városrész a természeti 

környezetbe jól integrált, zöldfelületi fejlesztés emiatt nem szükséges. 

 

Épített környezet 

A terület lakásállománya 13 db, ez a város teljes lakásállományának 0,96%-a, ezek mindegyike 

alacsony komfortfokozatú lakás. A lakott lakások mindegyike a komfort nélküli, félkomfortos és 

szükséglakások kategóriájába tartozik. Az egy szobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 76,9%, 

ez 568,70%-kal magasabb a város átlagértékétől. 

 

Közlekedés 

A terület megközelíthetőségét gátolja, hogy csak egy leromlott, egy sávon járható úton közelíthető 

meg. Az út telepi szakasza nem burkolt, esős, nedves időben nagyon nehezen járható. A legközelebbi 

autóbusz megállóhely a legtávolabbi lakóingatlantól 450 m. 

 

Környezeti problémák  

A terület lakhatását negatívan befolyásolja a nagyobb intenzitású csapadék lefolyásából eredő 

környezeti problémák. A rossz állapotú lakásokat a lefolyó víz tovább roncsolja, vizesedést, beázást 

okozva. A területe nem megoldott a közműellátás, így a keletkezett szennyvíz teljes egészében a külső 

környezetet terheli. 
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3.2.4. A 4. terület jellemzése 

Elhelyezkedés 

A 4. számú terület szegregációval veszélyeztetett területnek minősül. Ide tartozik: 

 A Karácsonylova utca nyugati oldala a Mező utcáig. 

 A Mező utca északi oldala 

 A Berek utca teljes szakasza, mindkét oldalon 

 A Domb utca teljes szakasza, mindkét oldalon 

 A Radnóti Miklós utca teljes szakasza, mindkét oldalon 

A Karácsonylova utca és a Berek utca közötti részen a szegregációs mutató eléri a 35%-ot azonban a 

terület lakónépessége 50 fő alatt marad, így nem tekinthető valódi szegregátumnak.  

 

30. ábra: a 4. számú, szegregációval veszélyeztetett terület elhelyezkedése 

 
Forrás: KSH 

 

Demográfia 

A teljes terület demográfiai adatai a következők: 

 0-14 évesek aránya: 21,8%, ez 36,25%-kal magasabb a település átlagértékétől 

 15-59 évesek aránya: 58,6%, ez 3,17%-kal magasabb a település átlagértékétől 

 60 év felettiek aránya: 19,5%, ez 28,31%-kal alacsonyabb a település átlagértékétől 

A teljes terület lakónépessége 87 fő, amely a város teljes lakónépességének 2,75%-a. 

 

Intézményi szolgáltatások 

Az 50. táblázat mutatja a szegregált terület legszélsőbb fekvésű lakóingatlanától az egyes 

szolgáltatások eléréséhez szükséges távolságot km, illetve órában, 3 km/h gyaloglási tempóban mérve. 

 

50. táblázat: az egyes szolgáltatások elérése a szegregátumból 
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Szolgáltatás Távolság (km) Menetidő (h) 

Orvosi rendelő 0,8 0,27 

Gyógyszertár 2,2 0,73 

Élelmiszerbolt 0,9 0,3 

Templom 1,0 0,33 

Szociális Alapszolgáltatási Központ 0,8 0,27 

Polgármesteri Hivatal 0,85 0,28 

Móra Ferenc Általános Iskola 1,0 0,33 

Mesekert Óvoda 1,0 0,33 

Posta 1,0 0,33 

Járási kirendeltség 1,2 0,40 

Forrás: GoogleMaps 

 

Gazdaság 

A területen semmilyen gazdasági jellegű tevékenység nem található, ugyanakkor relatíve közel fekszik 

a városközpont funkcionális szolgáltató területéhez. A gazdasági tevékenység intenzitását mutató 

mérőszámok a területen a következőképpen alakulnak: 

 Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 49,0%, 

ez 56,55%-kal magasabb a település átlagértékétől 

 Felsőfokú végzettségűek aránya a 25 éves és idősebb népesség körében 8,6, ami a 4 szegregált 

terület közül a legmagasabb érték, 13,16%-kal a városi átlagértéket is túlhaladja.  

 Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 66,7%, ez 

26,33%-kal magasabb a település átlagértékétől 

 Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 29,3%, ez 31,06%-kal alacsonyabb a 

település átlagértékétől. 

 Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 63,3%, ez 26,24%-kal magasabb a település 

átlagértékétől 

 Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 82,4%, ez 59,38%-

kal magasabb a település átlagértékétől. 

 A munkanélküliségi ráta 10,5%, ez 55,51%-kal alacsonyabb a település átlagértékétől és a 

településen az egyik legjobb mutatóval rendelkező városrész. A helyzetet erősíti, hogy nincs 

tartós munkanélküliséggel sújtott lakó a területen. 

 

Zöldfelületek 

A területen kiépített, mesterséges zöldfelület nem található. A Berek utca és Domb utca között 

nagyobb kiterjedésű zöldfelület található, amely kihasználatlan, ugyanakkor elhelyezkedése és mérete 

miatt közösségi funkcióra alkalmas lenne. 

 

Épített környezet 

A területre kizárólag falusias és kertvárosias, családi házas lakókörnyezet jellemző, tömbházas 

lakóövezet a területen nem található. A városrészre jellemző az egyszintes beépítési mód. Az 

épületállomány túlnyomórészt jó állapotban, ugyanakkor elszórtan találhatók rossz állapotban lévő, 

lakhatásra alig vagy egyáltalán nem alkalmas ingatlanok is. Az ingatlanállomány főbb adatai a 

következők: 

  A teljes terület lakásállománya 34 db, ez a város teljes lakásállományának 2,52%-a. 

 Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya 41,2%, ez 80,70%-kal magasabb a város 

átlagértékétől. 
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 A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 32,1%, ez 

54,33%-kal magasabb a város átlagértékétől. 

 Az egy szobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 3,6%, ez 68,70%-kal alacsonyabb a 

város átlagértékétől. 

 

Közlekedés 

A terület feltárását a Karácsonylova utca önkormányzati gyűjtőút segíti, ebbe faágszerű hálózatot 

alkotva csatlakoznak bele a ráhordó utak: Berek utca, Mező utca. Az utak mindegyike erősen 

leromlott, a Karácsonylova utca kátyús, sok helyen hiányzik az aszfalt. A Berek utca és a belőle 

kiágazó Domb és Radnóti Miklós utcák burkolatlanok. A Mező utca beton burkolattal rendelkezik. A 

legközelebbi autóbusz megállóhely a terület legtávolabbi lakóingatlanjától 850 m-re van, ez azonban 

csak korlátozott eljutást tesz lehetővé (Ózdig közlekedő helyközi járatok). 

 

Környezeti problémák  

A terület lakhatását negatívan befolyásolja a lefolyásból eredő környezeti terhelés. Ez rendre 

visszatérő lakossági probléma a Mező és a Berek utcákban, a lehulló csapadékot, főleg nagyobb 

intenzitású zápor idején a meglévő alacsony kapacitású vízelvezető rendszer nem képes levezetni. A 

magas lefolyási intenzitás roncsolja a lakókörnyezetet, az ingatlanok esetében beázással, illetve 

vizesedéssel fenyeget. 

 

 

 

Borsodnádasd, 2018. május 30. 
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